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Absztrakt 

 
Szakdolgozatom a GIS és a térinformatika jelentéséről, kismértékben történelméről szól és 
egy térinformatikai elemzést ad, amely a Budapesten elhelyezkedő Airbnb szálláshelyeket 
vizsgálja, tematikus és hőtérképes elemzést készít, azonosít jellemző területeket és 
összefüggéseket a különböző paraméterek között. Illetve főtémája még a 
szakdolgozatomnak, hogy bemutat egyéb térinformatikai megoldásokat, szoftvereket is. A 
szükséges adatok nagy részét a GDi Esri Magyarország Kft. bocsájtotta rendelkezésemre, 
valamint felhasznált technológiaként biztosították számomra az Esri által előállított ArcGIS 
for Desktop szoftvercsaládot, amivel dolgoztam a feladatom elkészítése során. 
Ezenkívül szó esik a magam által készített adatbázisról is, melyet importáltam és 
felhasználtam a projektemhez. Célom volt az elemzések pontos és hasznos kivitelezése, 
kiértékelése, illetve az ArcGIS általam érintett területeinek használati leírása. 

 

Abstract 

 
My thesis describes the meaning of the GIS and the geoinformatics, a little bit the history of 
these and it gives a geoinformatical analysis, which is analizing the Airbnb accommodations 
on Budapest and describes it on thematic and heatmap, identifies specific areas on it and 
relations between the different parameters. The main subject of my thesis is also, that it 
describes other geoinformatical options and softwares. The most of the required datas was 
made availabe for me by the GDi Esri Hungary, as well as they have made available a used 
technology for me, the ArcGIS for dekstop softwarefamily, wich I have used during the 
making of my work. 
Besides that the document is about a database wich is created, imported and used in the 
project by me. My aim was the accurat analyzes creating and giving a user’s guide to the 
parts of the ArcGIS wich were used by me. 
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1. Bevezetés 

Szakdolgozatom témájának Budapest belváros elemezését választottam térinformatikai 

eszközökkel. 

Feladatom volt ebben a félévben térinformatikai alapismeretek elsajátítása és az ArcGIS 

szoftvercsalád megismerése, az általam érintett területeinek dokumentálása, bemutatása. Az 

ArcGIS világszerte a legelterjedtebb térinformatikában használt szoftver, ezen belül pedig a 

munkámat ArcGIS for Desktop alkalmazásaival hajtottam végre. Ezt a licenszelt szoftvert a 

GDi Esri Magyarország Kft. biztosította számomra. 

A munkám során lényegében Budapest belvárosában koordináták szerint elhelyezkedő Airbnb 

szálláshelyek adatbázisban kezelt tulajdonságai alapján kellett különféle következtetéseket 

levonni, elemezni, valamint ezeket megjeleníteni tematikus és hőtérképen. 

Az Airbnb [1] megbízható közösségi piactér azoknak, akik szeretnének egyedülálló 

szálláshelyeket meghirdetni, felfedezni és lefoglalni szerte a világon, online, mobiltelefonról 

vagy táblagépről. Legyen az egy lakás egy éjszakára, egy kastély egy hétre vagy egy villa egy 

hónapra, az egymás közötti kapcsolat megteremtésével az Airbnb egyedi utazási élményekhez 

segíti az embereket, bármilyen árkategóriában, 190 ország több mint 34 000 városában. 

Az általam tanulmányozott Airbnb adatbázis Budapest belvárosában található összes kiadó 

lakást, apartmant, villát vagy akár sátrat is magában foglalja, olyan fontos információkkal, 

mint az árérték és a különböző pontokba szedett vendégek által történt pontozott értékelések 

stb. Ezt az adatbázist szintén a GDi Esri Magyarország Kft. bocsájtotta rendelkezésemre. 

Továbbá egy saját adatbázist is készítettem, amely a Budapesten található turisztikai 

központokat, látványosságokat, szórakozóhelyeket tartalmazza, amiket a Budapesten 

tartózkodó kirándulók előszeretettel látogatnak és így plusz információkhoz, 

következtetésekhez jutottam az egyes területekről. 

Ezen adatok importálása után az ArcMap alkalmazásban végeztem el, az ArcToolbox és az 

ArcCatalog segítségével, vagyis az ArcGIS for Desktop rendszerével az elemzéseket és 

azokat megjelenítettem többféle térképes ábrán. Az elemzések technikai kivitelezését 

pontosan dokumentáltam a dolgozatomban, hogy akár egy olyan személy is könnyedén 

megértse, aki még nem foglalkozott térinformatikával és ezzel a szoftverrel. 

Ezenkívül a dolgozat tartalmaz egy körültekintést egyéb térinformatikai megoldásokról, 

rendszerekről, hiszen ez is a feladatom egy kritériuma volt. 

Az elkészült térinformatikai elemzéseket kamatoztatni lehet, mert akár az Airbnb, vagy akár 

olyan cégek számára, amikre kihatással vannak az általam tanulmányozott területek, hasznos 

információkkal szolgálhat. 
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2. A Térinformatika 

Elsősorban magáról a térinformatikáról és kialakulásáról szeretnék írni néhány mondatban, 

hiszen karunkon új és mondhatni az egész országban ez egy nem eléggé elterjedt tudományág. 

A térinformatikát, vagyis más néven geoinformatikát, úgy lehetne körül írni, mint a tudomány 

és a technológia találkozását a térbeli információkkal. Feladata azok rögzítése, besorolása, 

minősítése, tárolása, feldolgozása, ábrázolása és terjesztése. 

A geomatika tudománya hasonló a geoinformatikáéhoz, viszont annak középpontjában inkább 

az adatok feltárása, felmérése áll, míg a térinformatika lényege a különféle földrajzi adatok, 

főleg informatikai technológiák segítségével történő elemzése, viszont mindkét tudományág 

szorosan kapcsolódik a geodéziához
1
 és magában is foglalja bizonyos mértékben annak 

gyakorlati és elméleti területeit. 

A földrajz és a földtudomány egyre nagyobb mértékben támaszkodik, a digitális térbeli 

adatokra, amiket különféle távérzékelők alapján szereznek be és magyarra fordítva földrajzi 

információs rendszerekkel, vagyis Geographical Information Systems-el (GIS) elemeznek ki, 

és megjelenítik azokat a képernyőn, vagy nyomtatás után papíron. 

A térinformatika különböző ágai közé soroljuk például a kartográfiát, webtérképészetet, 

fotogrammetriát, távérzékelést, térbeli elemzéseket, a navigációs műhold rendszereket stb. 

A térinformatika kialakulásában jelentős fejlődést hoztak a múlt század elején megkezdett légi 

fényképezési kísérletek, melyek elvezettek ahhoz, hogy a tér képét már az irodába lehetett 

vinni és használni tudták azt. [1] Később az űrtechnológia újabb opciókat szolgáltatott ezen a 

területen. Majd a műholdakra alapozva kialakul a globális helymeghatározó rendszer, 

melynek alkalmazásával ma már elvileg bárki könnyedén, gombnyomással precíz 

koordinátákhoz juthat. Az 1960-as években alakították ki az első térbeli modelleket, például 

domborzat modelleket és az 1970-es években már létre hozták az első földrajzi információs 

rendszer (GIS) szoftvereket. Az analóg térképek készítéséről a digitális adatbázisok építésére 

és annak térképre történő integrálására tértek át. Amikor hagyományos megoldásokról 

számítógépesre került a hangsúly, az egyben szemléletváltást is követelt. Nem csak a 

hagyományos folyamatot kell számítógépesíteni, hanem másképpen is kell gondolkodni. A 

térinformatikai adatbázis nem a térképek modellje, hanem valós információkkal tükrözik a 

földet. A fejlődés azt hozta, hogy termékből szolgáltatássá alakult át a térképészet. Az 

általános térképi adatokat akár a felhasználó igényei szerinti testreszabott formában is 

szolgáltatni kell.  Az említett változások végrehajtása elképzelhetetlen a térbeli adatok 

számítógépes, vagyis térinformatikai feldolgozása nélkül. A térinformatika és a 

térinformatikai rendszerek dinamikus fejlődése következtében, szinte naponta keletkeznek új 

és halnak el régi szóhasználatok. Gyakran ugyanarra a fogalomra eltérő kifejezéseket 

használnak. Többek közt még a GIS-re is több fogalom létezik, ezeket szeretném kicsit 

bővebben is kifejteni. Az elmúlt néhány évtizedben a GIS alkalmazások egyre szélesebb 

területre terjedtek ki. A földrajzi információs rendszer (GIS) egy rendszer, aminek célja, hogy 

rögzítse, tárolja, kezelje, elemezze a jelenlegi, bármilyen típusú térbeli vagy földrajzi 

adatokat. A GIS betűszót néha magyarul a földrajzi információs tudomány (GIScience) 

kifejezésre is használják, utalva arra a tudományterületre, ami tanulmányozza a földrajzi 

információs rendszereket és a térinformatikát is. Ez már túlmutat a hagyományos értelemben 

vett GIS téradat infrastruktúra elemzés fogalmán és ezáltal határai korlátlanok. GIS 

alkalmazások olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az interaktív 

lekérdezéseket (felhasználó által létrehozott keresések), elemzi a térbeli információkat, 

                                                 
1
 Földméréstan. 
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szerkesztheti az adatokat és a térképeket, és megjeleníteni, prezentálni lehet az eredményeket 

és ezeket a műveleteket akár modellezni is tudja.  A földrajzi információs tudomány alapjául 

szolgálnak földrajzi fogalmak, az alkalmazások. A GIS egy nagyon tág fogalom, amely 

utalhat még számos különböző technológiára, folyamatra, vagy eljárásra. Ezekhez 

kapcsolódhat számos művelet és annak számos alkalmazása, ami a mérnöki, tervezési, 

igazgatási, szállítási/logisztikai, biztosítási, telekommunikációs és az üzleti szakterületekkel 

szoros összhangban állhat. Tehát az a terület, amit én tanulmányoztam a tér, vagy földrajzi 

informatikai rendszer (GIS) egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez 

köthető adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, az információk megjelenítésére, 

a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki. A GIS lehetőséget ad 

nagyszámú földrajzi és leíró adat gyors, együttes, integrált áttekintésére és elemzésére például 

egy adott tematikus, vagy hőtérképen. A szakirodalomban néha előfordul, hogy 

szinonimaként használják a térinformatika és a GIS fogalmát, pedig fontos ezek között 

különbséget tenni. A térinformatika tudomány, az informatika egy speciális ága, olyan 

informatika, amelyben az információ alapjául szolgáló adatok földrajzi helyhez köthetők. A 

GIS pedig magára a rendszerre utal, amit eszközként használunk egy-egy elemzés 

kivitelezéséhez. Viszont a GIS és a térinformatika egymással szoros kölcsönhatásban fejlődik. 

Egy-egy új algoritmus, vagy módszer új lehetőségeket biztosít a rendszerek kialakításában, 

illetve alkalmazásában. Ugyanakkor a GIS alkalmazások problémái új tudományos kérdéseket 

vetnek fel, tapasztalatai pedig megerősítik a fejlődés tendenciáit. A térinformatika több 

tudományágra, szakterületre kiterjedő, azokat integráló jellege miatt lényeges hatással volt a 

földrajzi folyamatok megismerésére, de a mindennapi életünkre is. A GIS alkalmazása olyan 

hatással volt a tudományra és a technikára, technológiákra, mint például a távcső megjelenése 

400 évvel korábban. A GIS szoftverek a létrehozott adatbázis felhasználásával egyszerűen és 

gyorsan szolgáltatnak információkat a felhasználó, lehet az például cég, vagy turista számára.  

A GIS felhasználására néhány példa az iparban és egyéb területeken: 

 Az egyik legkézenfekvőbb ilyen ipari terület a kiskereskedelmi egységek helyének 

kiválasztása. Ehhez megbízható adatokkal szolgálhat egy elemzés, hogy hol adódnak 

optimális helyek egy bolt, vagy gyár, raktár nyitására az ügyfelek, a környéken lévő 

munkaerő, vásárlási szokások, vagy közlekedési lehetőségek alapján. 

 Biztosításoknál szokványos elemzések készítése, mint például környezeti, vagy 

természeti kockázatok/tényezők egy adott területen (áradások, tornádók, 

bűncselekmények stb.). Demográfiai kockázatelemzést végez a legjobb területek 

integrálására, ezáltal szerezve új potenciális ügyfeleket. 

 Környezeti elemzésekkel olyan területeken lehet sikeres eredményeket elérni, mint a 

környezetszennyezés feltérképezése, majd megváltoztatása. Ember által előidézett 

környezeti változások elemzése, az éghajlati változások hatása különböző fajokra stb. 

 Mérnöki munkákban is hasznos lehet, ugyanis koordinálni lehet vele csoportokat egy 

adott építkezésen. Illetve a környezeti információk alapján a víz, gáz vagy elektromos 

szolgáltatások kiépítésében hasznos segítséget nyújthat. 

 Lefedettség szempontjából is hasznos információkkal állhat elő egyes szolgáltatók 

számára. 

 A marketinget tekintve is nagyon hasznos eszköz a GIS, ugyanis meghatározza, mely 

területekre szállít egy cég, esetleg hol vannak kiaknázatlan lehetőségek stb. 
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 A bűnözési elemzések egyes környékekről a hatóságok számára is nyújthatnak például 

hasznos információkat. 

Ezenkívül még természetesen rengeteg más iparágban is hasznosítani lehet a GIS 

tulajdonságait. 

Természetesen ez akkor működik jól, ha a felhasznált adatbázis pontos és megfelelő adatokat 

szolgáltat számunkra. Amint említettem a tudomány és a gyakorlat számára a térinformatika 

megjelenésének hatása hasonló a távcső megjelenéséhez, ahogy ezt az 1. ábra is szemlélteti. 

Ezzel a távcsővel nézve, elemezve a világot, kiválasztható a kívánt földrajzi környezet, 

megfelelő szűrők alkalmazásával, ami esetünkben a GIS, kiszűrhetjük a számunkra 

lényegtelen adatokat, így a felhasználót a felesleges részletek nem fogják zavarni a munkája 

elvégzése során. Majd rendelkezésünkre áll a kívánt információ. 

 

 
 

1. ábra - A GIS alaptematikája 

Az első ilyen térinformatikai elemzés John Snow nevéhez köthető, aki térképet készített az 

1854-es londoni kolera halálozási előfordulásainak bemutatására. Feltételezése szerint az 

ivóvíz kutak nem megfelelő higiéniai állapota volt a felelős a járvány terjedése miatt. Ezért az 

elhalálozások helyét bemutató térképen feltüntette a városi kutakat is. Az elemzései során 

több fertőző kút helyét azonosította be, amik a halálesetek okozói lehettek. A város 

önkormányzata hitt neki, ezért a kutakat bezáratta. Ezt követően a járvány rövid időn belül 

valóban meg is szűnt. Ez a térbeli elemzések egy korai nagyon hasznos lefolyású példájának 

tekinthető. John Snow térképének a vázlata, ami a halálozásokat összeköti az azokat okozó 

fertőző kutakkal, megtekinthető a 2. ábraán. 
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2. ábra - John Snow térképe 

2.1 A térkép 
 

Hagyományosan az analóg általános térképek fő funkciója az adatok tárolása és 

megjelenítése. A térképek mindmáig a GIS legfontosabb adatforrásai. De amint tudjuk, a GIS 

több mint a térkép, mert megkönnyíti és eltörli az adattárolás, manuális elemzés és 

térképszerkesztés határait. Az adattárolásban a földrajzi információs rendszerek korlátlan 

lehetőségeket biztosítanak számunkra. Adatelemzésben az informatikai technológiák rengeteg 

olyan funkcióra képesek, melyeket a manuális, kézzel végzendő megoldások során elképzelni 

sem lehetett. Az információk megjelenítésében a számítógépes grafika fejlődése még több új 

lehetőséget ad nekünk. 
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3. ábra - A térkép adattárolása korlátozott 

Amint azt a 3. ábraán láthatjuk a térkép adattárolási képessége erősen korlátozott, mondjuk 

egy mára már megszokott zoom opció nélkül. Az ábrázolt adatok mennyisége egy határon túl 

olvashatatlanná teszi a térképet. A térinformatikai rendszerek segítségével lehetséges a 

helyzeti és a leíró adatok egymáshoz rendelése. Sőt, a kapcsolóelemek révén az 

adatkapcsolatok elemzése is kivitelezhető. Ilyen kapcsoló elem az én esetemben a kiadó 

Airbnb szálláshelyek és a kerületek viszonya lesz például, de egy adott térbeli adathoz 

rengeteg más információt is lehet párosítani különböző összekapcsolások nélkül, mint például 

a szálláshely adatok, cím, telefonszám, értékelések stb. Ezekkel a módszerekkel, a tárolt 

adatok mennyisége gyakorlatilag csak a számítógépünk kapacitásától függ. 

Ezáltal természetesen hatékony a visszakeresés lehetősége. Az adatlekérdező nyelv SQL-en 

alapszik. Logikai relációkkal, szöveges vagy grafikus menürendszerrel a felhasználó igen 

rövid idő alatt kikeresheti az adatbázisból a számára lényeges adatokat. 

A modellezett terület törésmentesen szemlélhető. Nincsenek kötelező szelvényhatárok, mint a 

térképek esetében. A megjelenítés méretaránya egy tartományon belül a zoom segítségével 

tetszőlegesen változtatható. A színek és az árnyékhatás fokozatát bármilyenre állíthatjuk. A 

3D adatbázis opció pedig virtuális valóságként jeleníthet meg előttünk adatokat.  
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3. Felhasznált technológia, ArcGIS, Airbnb 

A feladat megvalósítására az ArcGIS for Desktop szoftvert használtam, azon belül pedig az 

ArcMap és a hozzákapcsolódó ArcTool és ArcCatalog nevű alkalmazással dolgoztam a 

legtöbbet. Minden ArcGIS termék az Environmental Systems Research Institute (ESRI) cég 

fejlesztése. Ez az egyik, sőt talán a legelterjedtebb GIS szoftver világszerte. 

 

Az ArcGIS jelentését Bob Booth és Andy Mitchell kiválóan és egyszerűen megfogalmazta a 

Getting Started with ArcGIS Hiba! A hivatkozási forrás nem található. című könyvében: 

„Az ArcGIS ESRI segítségével megoldhat gyakorlatilag bármilyen komplex térinformatikai 

feladatot, lehet az önálló projekt, vagy elemzés saját felhasználásra, vagy akár 

többfelhasználós vállalati térinformatikai rendszer. szükségét igénylő feladat 

Ma különböző szervezetek ezrei és több százezer magánszemély használja és kezeli vele a 

különböző földrajzhoz kapcsolódó információkat.” 

 

3.1 ArcGIS for Desktop 
 

ArcGIS tartalmaz desktop GIS termékeket, szerveren futó termékeket és mobil eszközt is. 

Desktop termékek alatt azt értem, amit a felhasználónak telepítenie kell a saját munkagépére 

és ott tudja hasznosítani az ArcGIS nyújtotta lehetőségeket. 

 

Az ArcGIS for Dektop termékei a következők: 

 

Az ArcReader egy ingyenes szoftver, vagyis freeware, aminek alapvető funkciója, hogy az 

ESRI saját formátumait például a shape fájlokat megjelenítse számunkra (illetve ezenkívül 

más térkép formátumokat is). A szoftver néhány alapvető eszközt tartalmaz a megjelenítésére 

(pl.: zoom), nyomtatására vagy lekérdezésére egyes térbeli adatoknak. Az ArcReader-t 

tartalmazza mindegyik ArcGIS szoftvercsomag és külön ingyenesen is letölthető. 

Az ArcGIS Desktop Basic, korábbi nevén ArcView, egy kezdő szintű ArcGIS használatot 

engedélyez a licenszelésével. Az ArcGIS Desktop Basic is képes a térképek megtekintésére és 

a térinformatikai adatok szerkesztésére, elemzésére alapszinten. 

ArcGIS Desktop Standard, korábbi nevén ArcEditort, az előzőhöz hasonlóan tudnám 

összefoglalni, annak minden tulajdonságát magában foglalja, ám ez már egy középszintű 

szoftvercsomag, sokféle szerkesztési lehetőséget kínál az ESRI saját formátumaiban (shp file) 

megjelenített és egyéb térbeli adatokra is. Eszközöket biztosít a térképek elkészítéséhez és a 

térbeli adatok használatához, beleértve geoadatbázis fájlok és adatok szerkesztését, 

többfelhasználós geoadatbázisok szerkesztését, verziókövetést, raszter adatok szerkesztését, 

fejlett vektoros adatok szerkesztését, koordináta geometriát és a geometriai hálózatok 

szerkesztését. Viszont ennek a kiadásnak nem tartozik céljai közé a fejlettebb összetettebb 

elemzések elvégzése. 

ArcGIS Desktop Advanced, korábbi nevén ArcInfo, lehetővé teszi, hogy a felhasználók a 

legnagyobb rugalmasságot élvezzék az adatok kiépítése, modellezése, elemzése, és annak 

térképen történő megjelenítése közben. Az ArcGIS Desktop Advanced alkalmazásával már 

jelentős térbeli elemzéseket, adatkezelést, és egyéb térinformatikai műveleteket lehet végezni. 

Az előző két rendszer (ArcGIS Desktop Basic és ArcGIS for Desktop Standard) 

funkcionalitásait terjeszti ki. 
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A Desktop ArcGIS szoftverekkel előállított térképek, adatok és metaadatok
2
 könnyedén 

megoszthatóvá válnak az egyedi ArcGIS Engine alkalmazások vagy a továbbfejlesztett GIS 

Web szolgáltatások, az ArcIMS és az ArcGIS Server segítségével. 

 

ArcGIS Online egy webes alkalmazás, amely segít megkeresni számunkra a kívánt földrajzi 

információkat, valamint tartalmaz ESRI ArcGIS felhasználók által közzétett és egyéb 

mérvadó adatokat, amik érdekesek lehetnek egyes felhasználók számára. Ez lehetővé teszi 

különböző csoportokba való csatlakozást, vagy éppen egy csoport elkészítését, ahol a 

felhasználó publikálni tudja a saját tapasztalatait, kérdéseit egy adott témakörben. 

ArcGIS Web Mapping API-k több nyelven elérhetőek, így lehetősége van a 

felhasználóknak fejleszteni az alkalmazásokat, amik magukban foglalják a GIS 

funkcionalitásokat és a webes szolgáltatásokat az ArcGIS Online-t és az ArcGIS szervert. Az 

Adobe Flex, a JavaScript és a Microsoft Silverlight támogatja az alkalmazások HTML 

oldalakba ágyazását, vagy önálló webes alkalmazások elkészítését. Az Adobe Air és a 

Windows Presentation Foundation (WPF) is támogatják a desktop alkalmazásokat. 

 

A Desktop ArcGIS szoftverek felépítése alapvetően hasonló, így a felhasználók bármelyikkel 

is dolgozzanak, munkájuk jelentős részét meg tudják osztani másokkal.  

3.2 A ArcGIS for Desktop komponensei 
 

ArcGIS for Desktop több összekapcsolt alkalmazásból áll, ezekbe tartozik bele az ArcMap, 

ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe és az ArcGIS Pro. Ezek megfelelő használatával már 

szinte bármilyen szintű térinformatikai feladat elvégezhető. 

Feladatom elvégzése során én is ezeket használtam fel. 

3.2.2 ArcCatalog  
 

Az ArcCatalog egy adatkezelő alkalmazása az ArcGIS for Desktop-nak, böngészni lehet vele 

az adatállományok és fájlok között egy számítógépes adatbázisban, vagy egyéb forrásokból.  

GIS adatok adminisztrálására, szervezésére, geoadatbázis sémák létrehozására, exportálására, 

importálására szolgál. 

Mindemellett bemutatja, hogy milyen adatok állnak rendelkezésünkre. Az ArcCatalog 

lehetővé teszi a felhasználóknak, az adatok egy előnézeti megtekintését is.  

3.2.1 ArcMap  
 

Az ArcMap a megjelenítéséhez, szerkesztéséhez, a térinformatikai adatok lekérdezéséhez és a 

térképek létrehozásához szükséges alkalmazás. Mondhatni az ArcGIS for Desktop központi 

eleme. Az ArcMap felületét két fő részre lehet bontani, az egyik a bal oldali 

„tartalomjegyzék” a másik pedig az adatok, amelyek megjelennek a térképen. A 

„tartalomjegyzék” tartalmazza a különböző rétegeinket. Két féle nézetet is kínál számunkra az 

ArcMap. Egy nyomtatási nézetet és egy földrajzi adat nézetet. A nyomtatási nézetben, a 

megjelenített rétegeken a földrajzi adataink mellett, megjeleníthető különböző térképi elemek, 

például lépték, jelmagyarázat stb. 

Az ArcMap megtekinthető a 4. ábra – ArcMap, jobb oldalán az ArcCatalog-al. 

                                                 
2
 Röviden adat az adatról. 
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4. ábra – ArcMap és ArcCatalog 

3.2.3 ArcToolbox  
 

ArcToolbox tartalmazza a térbeli műveletekhez szükséges eszközöket, amikkel lehetséges 

adatok átalakítása és elemzése, valamint tartalmazza az ArcGIS Desktop Advanced rengeteg 

funkcionalitását.  

3.2.4 ArcGIS Pro  
 

Az ArcGIS Pro alkalmazás 2015-ben lett az ArcGIS for Dekstop rendszer része. Ez 

kombinálja az integrált alkalmazások képességeit és teljes mértékben 64-bites szoftver 

alkalmazásként került kiépítésre. 

3.2.5 Egyéb alkalmazások 
 

Az ArcGlobe biztosítja a földrajzi információk folytonos, interaktív vizsgálatát. Ezt az 

alkalmazást és az innentől következő, akár terepre vihető alkalmazásokat nem használtam fel 

a dolgozatom elkészítése során, viszont fontosnak tartom megemlíteni, hogy teljes képet 

adhassak az ArcGIS-ről.  

Akárcsak az ArcMap, az ArcGlobe is GIS adatrétegekkel dolgozik, képes megjeleníteni 

geoadatbázisból, vagy az összes támogatott GIS formátumból származó adatokat. Az 

ArcGlobe a földrajzi információkat dinamikus, háromdimenziós módon jeleníti meg. Az 

ArcGlobe rétegek egy egyedi globális környezetbe vannak helyezve, minden térbeli adat egy 

közös globális keretrendszerbe illeszkedik. Az ArcGlobe a földrajzi információk interaktív 

megjelenésének egyesítésével jelentős mértékben terjesztette ki a GIS felhasználók azon 

képességét, hogy nagyon eltérő GIS adatszerkezeteket tudjanak egységbe szervezni. 

Elképzelhető, hogy az ArcGlobe a jövőben széles körben elterjedt alkalmazássá válik. 

Az ArcGlobe felhasználói felülete az 5. ábrán tekinthető meg. 
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5. ábra - ArcGlobe 

Az ArcSDE egy térbeli adatelérési szerver, amely biztosítja az átjárást a relációs adatkezelő 

rendszerekben tárolt térbeli adatokhoz több kliensalkalmazásnak, például az ArcIMS, ArcGIS 

Server vagy ArcGIS Desktop számára. Az ArcIMS egy skálázható Internet Map szerver. 

Széles körben használt a GIS adatok, térképek és metaadatok megosztására web böngészőn 

keresztül. Például az ArcIMS biztosítja a böngésző-alapú elérést több GIS portálhoz, lehetővé 

téve a felhasználóknak, hogy földrajzi tudásbázisukat publikálják és megosszák a többi 

felhasználóval. Az ArcGIS Server széleskörű GIS eszközkészletet ad vállalati és Web 

alkalmazásfejlesztőknek. Felhasználható megosztott és többfelhasználós vállalati információs 

rendszerek kiépítésére. 

3.3 Bővítmények 
 

Számos szoftver bővítmény tartozik ArcGIS for Desktop-hoz, amelyekkel plusz hozzáadott 

funkciókat használhatunk ki. Ilyen a 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Survey 

Analyst, Tracking Analyst és a Geostatistical Analyst. Részletes térképcímkézés lehetséges a 

Maplex bővítménnyel, mint egy add-on az ArcGIS Desktop Basic és az ArcGIS Desktop 

Standard-hoz. Számos harmadik fél által fejlesztett bővítmény létezik, mint például a 

MapSpeller helyesírás-ellenőrző, ST-linkek PgMap XTools és a MAP2PDF georeferált pdf-

ek (GeoPDF) létrehozásához, ERDAS 'image Analysis és Stereo Analyst az ArcGIS-hez és az 

ISM által készített PurVIEW, amely átalakítja ARC-desktop nézetet, precíz sztereó 

megjelenítésű ablakokká, amikkel ki lehet dolgozni térhatású képeket, modelleket, amelyek a 

geoadatbázis közvetlen szerkesztéséhez, vagy digitalizálásához járulnak hozzá. 
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3.4  Egyéb termékek, Mobil rendszer 
 

 

Az ArcGIS for Mobile és ArcPad mobil eszközök. Céljuk, hogy terepen is könnyedén 

lehessen velük dolgozni. Az ArcGIS for Mobile egy szoftverfejlesztői készlet a fejlesztők 

számára, hogy mobil alkalmazásokat készítsenek okostelefonokra, vagy tabletekre. Az 

internetre történő csatlakozással, a mobil alkalmazások kapcsolódni tudnak az ArcGIS Web 

Server-hez, amin elérhetik, vagy akár frissíthetik az adatokat. ArcGIS for Mobile csak a 

vállalati szinteken alkalmazható. 

Ez óriási segítség, meggyorsítja az elemzés folyamatát, a megjelenítést, hiszen a 

hagyományos papír alapú adatgyűjtés terepen időigényes munka és rengeteg hiba forrása 

lehetett, mivel a vázlatok alapján manuálisan kellett az adatokat a GIS adatbázisba importálni. 

Az ArcGIS for Mobile és ArcPad típusok láthatok a 6. ábra – ArcGIS for Mobileán. 

Szerveroldali GIS termékek közé tartozik az ArcIMS (webtérképezés szerver), ArcGIS Server 

és az ArcGIS Image Server. Az ArcGIS Desktop és az ArcGIS Server beletartozik különböző 

termékekbe is, mint például az ArcGIS Desktop Basic-be, az ArcGIS Desktop Standard-ba és 

a Speciális kiadásokba is. ArcGIS Serverhez beágyazott SQL Server Express tartozik. 

Az ESRI Developer Network (EDN) tartalmazza az ArcObjects-et és más eszközöket egyedi 

szoftverek kiépítéséhez. 

 

 

6. ábra – ArcGIS for Mobile 

Az ArcPad azokra a terepi munkákra összpontosít, amelyek viszonylag alapvető GIS 

eszközöket igényelnek. Ezek a feladatok tipikusan kézi számítógépeken hajthatók végre, az 

ArcPad számos eszközt támogat. 

Az ArcGIS Engine azokra a terepi feladatokra koncentrál, amelyek már bonyolultabb 

földrajzi eszközöket igényelnek. Ezeket a feladatokat általában egy táblagépen hajtják végre. 

A táblagépen futtatott ArcEditor-ban készített vázlatok és jegyzetek földrajzi referenciával 
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rendelkeznek, és elmenthetők térképi grafikaként, vagy geoadatbázis-annotációként
3
. A GIS 

használata a terepi munkát nagyban leegyszerűsíti. 

 

3.5 Airbnb 
 

Bár az Airbnb-t nem feltétlen technológiának, inkább alkalmazásnak nevezném, viszont 

nagyon fontos szerepe volt a dolgozatom kialakulásában így mindenképpen szeretnék egy 

rövid fejezetben beszámolni róla, a történetéről, mivel azt rendkívül érdekesnek találtam és a 

rövid, egyszerű lényegi részét már a bevezetés fejezetben kifejtettem. 

 

Brian Chesky és Joe Gebbia találta ki az AirBed & Breakfast alapkoncepcióját 2007 

októberében San Francisco-ban. 

Az Industrial Design konferencia
4
 ideje alatt szerettek volna szállást biztosítani, azok 

számára, akik nem tudtak maguknak helyet találni az abban az időben telített piacon. Az 

eredeti oldalon rövid távú lakhatást kínáltak reggelivel. Az AirBed a felfújható ágy szavakból 

ered a Breakfast pedig a házi készítésű reggelire utal. A két ötletgazda lakótársak voltak és e 

módszer által vendégeket fogadtak a nappalijukban, különben nem engedhették volna meg 

maguknak a lakás magas bérleti díját. 

2008 februárjában csatlakozott a harmadik társalapító az építész, Nathan Blecharczyk az 

AirBed & Breakfast-hoz. A vállalat kezdeti szakaszában az alapítók a nagyobb horderejű 

események környékére összpontosítottak, hiszen azokon a területeken nehezebben lehetett 

alternatív szállást találni. A www.airbedandbreakfast.com oldalt hivatalosan 2008. augusztus 

11-én indították el. 

Hogy az oldalra több látogató tévedjen, különleges kiadású reggeliző pelyheket készítettek, 

melyek fantázia neveit az éppen aktuális elnökjelöltekről nevezték el, így sokan rá bukkantak 

keresés közben és gyorsan rengeteg dobozzal sikerült értékesíteni a reggeliző pelyhekből. 

2009 januárjára már az alapötlet is beindulni látszott és márciusban rövidítették le az 

Airbedandbreakfast.com nevet egyszerűbben Airbnb.com-ra, illetve ekkor bővült az oldal 

választéka egész szobákkal, lakásokkal, házakkal, apartmanokkal, hajókkal, sőt akár 

magánszigetet is lehetett bérelni/megosztani másokkal. 

Egy évvel később 15 ember dolgozott Brian Chesky és Joe Gebbia lakásán San Francisco-

ban, mivel még nem volt irodájuk. Ahhoz, hogy ez a 15 alkalmazott elférjen a lakásukban, a 

hálószobában is dolgozniuk kellett, így ők a saját alkalmazásukat használva az Airbnb 

szolgáltatásaival éltek, amíg sikerült megszerezniük az első saját irodát a cégüknek. 

A gyors növekedés azóta is töretlen, 2010 novemberében bejelentették, hogy 700 000 

szobafoglalás történt az elmúlt 6 hónapban. 

2012 júniusában már 10 millió lefoglalt éjszakát jelentettek, mutatva ezzel a cég további 

növekedését. Ekkor már annyira nemzetközinek mondható az Airbnb, hogy a foglalások 75%-

a az Amerikai Egyesült Államokon kívül történt. 

2013 októberében 9 millió vendége volt a cégnek és az oldal 250 000 féle opciót tartalmazott. 

És az Airbnb sikertörténete továbbra is felfele irányul, növekedést mutat, az egyik 

legnépszerűbb és legköltséghatékonyabb alkalmazás, amivel még személyesebb 

szálláshelyeket tudnak foglalni a turisták világszerte.  

                                                 
3
 Egy szöveges dokumentum, rövid, általános jellemzése. 

4
 Ipari termék és formatervezők amerikai közösségének konferenciája. 
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4. Egyéb térinformatikai megoldások, szoftverek 

A térinformatika, akárcsak az informatika, az utóbbi évtizedekben, rendkívül gyorsan 

fejlődött és az ebben az időszakban kialakult szoftverekről, térinformatikára használatos 

megoldásokról hosszasan lehetne írni. A szakdolgozatom során az ArcGIS for Desktop-pal 

dolgoztam, amint azt már az előző fejezetben be is mutattam. Az ArcGIS for Desktop az 

ESRI fejlesztése. Az ESRI (Environmental Systems Research Institute) cég 1969-ben alakult. 

A legnagyobb múltra tekint vissza a GIS szoftvergyártás terén. Azért választottam ezt a 

szoftvert, mert az egyik legelterjedtebb, funkciókészlete igen gazdag, ezáltal jól dokumentált 

és környezete pedig számos kiegészítő lehetőséget kínál, illetve természetesen, mivel az ESRI 

Magyarország megbízására kaptam a feladatom. Ezenkívül még négy másik, kutatásaim 

alapján népszerűnek talált rendszert fogok bemutatni, térinformatikai feladatok megoldására. 

[6] 

Elsőként rövid ismertetést fogok nyújtani a GeoMedia-ról. Az Intergraph szállította hazánkba 

az első professzionális térinformatikai rendszereket, melyeket jól kidolgozott felhasználói 

felületekkel rendelkező szoftver jellemzett. Ezek fellelhetők a katonai és polgári 

térképészetben, vagy akár a közműszolgáltatóknál. Ennek egy fejlesztése a GeoMedia, ami 

térinformatikai rendszerként működik. Ezt is be fogom mutatni. 

QGIS (korábbi nevén Quantum GIS) a listámban egyetlen ingyenes és nyílt forráskódú asztali 

térinformatikai (GIS) alkalmazás, amely adatok megtekintésére, szerkesztésére és azok 

elemzésére szolgál. 

A MapInfo volt az első Windows környezetben működő, azzal nagymértékben kompatibilis, 

könnyen tanulható és használható térinformatikai rendszer. Sok iparágban használják a 

szoftvert e tulajdonságai miatt. Az Internet világában is hamar megjelentek. A MapInfo üzleti 

alkalmazásai ugyancsak a piac élén mozognak. 

Az Autodesk fejlesztése az AutoCAD MAP 3D. Ez a szoftver világszerte meghatározó 

jelentőségű a műszaki tervezés piacán. Érdekességképpen megjegyzem, hogy ezt a programot 

használták az Avatar film egyes részeinek elkészítéséhez és az IKEA bútorainak tervezéséhez 

is. Igen sok térinformatikai cég használja. 
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4.1  GeoMedia 
 

Az Intergraph Corporation fejlesztése a GeoMedia, ami egy GIS, vagyis egy térinformatikai 

rendszer, mely földrajzi információk elemzésére szolgál, valamint azokból térképek 

készítésére. GeoMedia-t használhatunk még, földrajzi adatok létrehozására, térinformatikai 

adatbázisok kezelésére, üzleti adatok kezelésére, hely inteligencia és téradatok együtt 

kombinálására, valós idejű elemzések végzésére. Az alap platform összetett alkalmazásokból 

áll, akárcsak az előző esetekben. 

Az OGC (Open Geospatial Consortium) ajánlásából adódóan nincs saját fejlesztői környezete 

a legtöbb térinformatikai rendszertől eltérően, hanem elterjedt szabványos nyelveken lehet 

fejleszteni, mint például a VC++, Delphi stb. Az internetes változat az ASP vagy a Java. 

Nincsen saját formátuma sem, ezért is rengeteg féle térinformatikai formátumban lehet benne 

dolgozni. [10] 

Dinamikus lekérdezésekkel képes távoli adatbázisok használatára, hogy a felhasználó számára 

mindig naprakész információkat biztosítson. 

Támogatja a raszteres adatok, illetve a légifelvételek vagy akár az űrfelvételek elérését is. 

Rendelkezik egy saját speciális térképészeti modullal, ez a Smartplot, amit professzionális 

CAD funkciókkal támogatott és lehetőség van szabványos mintatérképek elkészítésére, 

léptékkel, jelmagyarázatokkal stb. 

A Geomedia Web Map az asztali (desktop) rendszerhez hasonló funkciókkal látja el a 

felhasználókat online, ahol a kliens oldal csak egy web böngészőt igényel. CGM
5
 szabvány 

használata a térképeken, ami naprakésszé teszi azokat és engedélyezi raszteres és vektoros 

térképek gyors letöltését is. Automatikus webes kapcsolat hiperlinken az adatokhoz. 

Egyszerre több adatbázison is lehet benne dolgozni és ugyebár ez a megoldás nem igényel 

költséges alap szoftvert. 

 

A GeoMedia a magában foglalja a következő Windows desktop szoftvereket: 

 

GeoMedia Viewer egy ingyenes alkalmazás, amely lehetővé teszi a térképek megjelenítését, 

egyszerű elemzéseket és a kimenetként GeoMedia GeoWorkspace adatokat tárol. 

 

GeoMedia licenszelés alatt három funkcionális szintet különböztetünk meg: 

 

 GeoMedia Essentials, lehetővé teszi a dinamikus, összetett és az ad hoc
6
 

lekérdezéseket és képes az alapvető térbeli elemzésekre, különböző adatforrások 

alapján, valamint létre hoz réteges térképeket is. 

 

 GeoMedia Advantage, növeli az Essentials funkcionalitását, a terep és grid funkciók 

hozzáadásával, amelyek lehetővé teszik a további elemzéseket, domborzatmodellek 

készítését, flow elemzéseket stb. 

 

 GeoMedia Professional tartalmaz hozzáadott összegyűjtött plusz funkciókat, 

minőségbiztosítási és érvényesítési eszközöket, valamint adatbázissémaként adatok 

feltérképezése és kezelése is kivitelezhető a segítségével. 

 

                                                 
5
 Computer Graphics Metafile. Egy ingyenes és nyílt fájl formátum kétdimenziós vektor és raszter grafikára. 

6
 Egyszerűbb gyors választ igénylő lekérdezések. 
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Emellett az asztali platformok mellett, természetesen vannak terepre kivihető GeoMedia 

pontosabban Intergraph Corporation termékek különböző mobil eszközökre, okostelefonokra. 

Ez jelentősen növeli a GeoMedia funkcionalitását. 

Erre kifejlesztett szoftver/alkalmazás például az IntelliWhere OnDemand. Ezek szintén 

hasonlóan működnek az ArcGIS for Mobile termékekhez.  

 

A Geomedia külseje megtekinthető a 7. ábra - Geomedia Professionalrán. 

 

7. ábra - Geomedia Professional 

  



 

16 

 

 

4.2 QGIS 
 

A QGIS (korábbi nevén Quantum GIS) az egyik legismertebb open-source térinformatikai 

szoftver, melynek fejlesztése még a 2000-es évek elején kezdődött el. 2008 decemberében 

jelent meg az első 1.0-ás verziója. A jelenlegi legújabb verzió a 2.14.0-s, melyet szabadon 

letölthetünk a projekt hivatalos oldaláról (http://www.qgis.org/hu/site/). A QGIS szoftver 

futtatható az összes jelentősebb operációs rendszeren: Windows, Mac OS-X, UNIX, Linux és 

már Androidon is. Geoinformatikai szoftver lévén támogatja természetesen az ezen a területen 

elterjedt leggyakoribb formátumokat, legyen szó vektoros, raszteres állományokról vagy 

adatbázis kapcsolatokról. Ez az egyetlen nyílt forráskódú program ebben a listában. 

Lehetőségei korlátozottak a többi térinformatikai rendszer szoftverekkel szemben, de még így 

is rengeteg művelet végrehajtható a használatával. 

Telepítés után megkapjuk a QGIS Desktop és Browser programokat. A QGIS-hez kapcsolódó 

modulok közül részletesen a Desktop változattal érdemes foglalkozni térinformatikai 

elemzések során. A Browser modulja egy egyszerű adatmegjelenítő program, melyben a saját 

gépünk merevlemezén vagy valamilyen külső, más szervezet által szolgáltatott, online úton 

elérhető adatokat vizsgálhatunk, használhatunk és jeleníthetünk meg, illetve valamilyen elv 

szerint összerendezve egyszerűbb térképeket állíthatunk össze belőlük. Ezt az ArcGIS for 

Dekstop-on belül az ArcCatalog-hoz tudnám hasonlítani. 

A QGIS integrálható más nyílt-forráskódú térinformatikai rendszerekkel, beleértve a PostGIS-

t, a GRASS-t, vagy a MapServer-t a széles körű funkcionalitások érdekében. A pluginek 

Python vagy C++ nyelven íródtak hozzá, amik bővítik a funkciókészletét. A bővítményekkel 

használni tudjuk a Google Geocoding API-t, a földrajzi folyamatok elvégzéséhez az fTools 

segítségével, amelyek nagyon hasonlóak az ArcGIS alapeszközeihez (ArcTools) és 

illeszkedik a PostgreSQL / PostGIS, SpatiaLite és a MySQL adatbázisokhoz. 

A QGIS kezelőfelülete a 8. ábraán tekinthető meg. 

 

 

8. ábra - QGIS 

 

http://www.qgis.org/
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4.3 MapInfo 
 

A Mapinfo Professional-t szeretném igazából bemutatni, a Mapinfo egy alaptermékét, ami 

szintén egy asztali térinformatikai rendszer, a Pitney Bowes Software fejlesztése. 

Véleményem szerint nagy előnye az ebben a listában felsorolt nem nyílt forráskódú 

szoftverekhez képest az, hogy támogatja az OS X rendszereket is. Térképészetre, üzleti és 

hely analízisre kiváló szoftver, ezenkívül természetesen lehetséges benne a térinformatikai 

adatok elemzése, szerkesztése, térképek készítése és a kimenő adatok között összefüggések 

meghatározása. 

Könnyen használható 64-bites GIS alkalmazás. Az adatbázis kezelő SQL és ODBC (utóbbival 

a távoli adatbázis elérés is lehetséges) alapján kombinált lekérdezési lehetőségeket kapcsol 

össze a térképészeti grafikával. 

Lehetővé teszi Excel, Access, Oracle, ASCII, Lotus és rengeteg egyéb adatbázis közvetlen 

felhasználását. 

A Mapinfo több száz vetületi rendszert támogat, különböző rétegek egymásra helyezésével 

adatbázisok hasonlíthatóak össze benne. Az adatokból tematikus térképek készíthetők, amik 

kör, vagy oszlop diagramokkal és akár a területegységre eső pontok sűrűségével is 

szemléltethetők, ugyanúgy, mint a többi térinformatikai alkalmazásban. [9] 

 

A MapInfo megjelenítése is hasonló a fent említettekhez. Megtekinthető a 9. ábraán. 

 

9. ábra – MapInfo  
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4.4  AutoCAD Map 3D 
 

Az Autodesk AutoCAD szoftvere a kezdetektől jelentősen elterjedt a világon.  

Az Autodesk 1982-ben jött létre és azóta teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy a 

tervezés korai szakaszaiban megjelenítse, szimulálja, elemezze 2D vagy 3D technológiával az 

ötleteiket. Így ennek segítségével rugalmasan optimalizálhatják és fejleszthetik terveiket, míg 

meg nem valósulnak azok. Ezzel időt megspórolva és elősegítve a fejlődést. 

Az AutoCAD Map 3D 2016 szoftver a korábbi verzióiban például a 2007-es kiadásban már 

jól bevált, hatékony 2D funkciókat továbbfejlesztett, illetve új 3D és közzétételi funkciókkal 

egészíti ki, amelyek a térképek és adatok minden eddiginél gyorsabb létrehozásában, 

fenntartásában, elemzésében és publikálásában segítenek. Ennek az új verziónak a gyorsabb 

és hatékonyabb megoldásainak köszönhetően kiaknázhatók a továbbfejlesztett 

együttműködési lehetőségek egyéb Autodesk termékekkel és a versenytársak térinformatikai 

szoftvereivel. 

A szakági adatmodellezés és kezelés révén az AutoCAD Map 3D 2016 nemcsak a 

térinformatikai szakemberek és kartográfusok, hanem a közműszolgáltatók, távközléssel 

foglalkozó cégek és út, vasútkezelők, tervezők számára is a teljes infrastruktúra-kezelési 

megoldás alapjául szolgálhat. Emellett hasznos tervező, elemző eszköz minden olyan 

intézmény (önkormányzati, állami, természeti erőforrás kezelő, stb.) részére, ahol térképek és 

kapcsolódó attribútum adatok létrehozása, használata és karbantartása a napi munka része. 

Az AutoCAD Map 3D 2016 az Autodesk termékekkel kiszolgált területeken foglalatoskodó 

szakemberek számára kiváló térinformatikai szoftverválasztás. Tekintve, hogy a 

városüzemeltetésben, az építőiparban és más mérnöki területen is az Autodesk produktumai 

egyedülálló népszerűségnek örvendenek, valamint, hogy az AutoCAD Map 3D számos más 

fájlformátumot is támogat (ESRI Shape, MicroStation DGN, MapInfo TAB és MIF/MID, 

SQL Server, MySQL, SDF, stb.), a szoftver felhasználói számára az adatkommunikáció nem 

jelenthet gondot. Emellett, az Autodesk a mérnöki tervezőprogramok piacvezetőjeként a 

térinformatikát is AutoCAD alapokon képzeli el és valósítja meg a Map 3D szoftverrel. 

Az AutoCAD Map 3D legújabb, 2016-os, verzió újdonságai az előzőekhez képest például a 

bővített Map 3D képességek más Autodesk termékekből (mint az AutoCAD, AutoCAD 

Raster Design, Autodesk InfraWorks és AutoCAD Utility Design stb.) származó fejlesztések, 

úgymint új fül oldal, parancs előzetes, BIM 360 szalag stb. A koordinátarendszer-

szótárdefiníciók exportálása XML fájlba, vagy importálása XML fájlból. Ezenkívül egy 

új mapcsassignnone parancs lehetővé teszi a földrajzi koordinátarendszer null értékre történő 

állítását. 

Kiterjesztett FDO támogatás lett az Oracle 11.2.0.4 standard és enterprise, a MySQL 5.6, a 

SQL Server 2012 standard, SQL Server 2014 standard és enterprise, illetve az ArcSDE 

rendszerekhez. 

Új pontfelhőmotoron alapuló, kibővített pontfelhő-képességeket alkalmaz. Úgymint 

engedélyezi a felhasználók részére pontfelhők szűrését, valamint felület létrehozását miután 

azokat a térkép megjelenítés kezelőjéhez adták. 
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Új szervizcsomagot hoztak létre, amely lehetővé teszi a szervizcsomagok közvetlen telepítését 

az AutoCAD-ből közvetlenül az AutoCAD Map 3D szoftverbe. A Map 3D súgója nem 

települ a szoftvertermékkel együtt. A legfrissebb, nyelv specifikus, súgó online érhető el és 

tölthető le. A teljesítményre és az ügyfél tapasztalatra összpontosító számos más fejlesztés, 

például továbbfejlesztett megjelenés a korszerűbb felhasználói felülethez, és a még nagyobb 

használhatóság biztosításához. 

Az AutoCAD Map 3D 2016 felhő-integrációs szolgáltatások: 

Élő hozzáférésű kereskedelmi alaptérkép-szolgáltatás a légi és útadatokhoz (az AutoCAD 

programmal együtt). 

A 10. ábra - A szoftver új kezelő felülete is jelzi az AutoCAD Map 3D kezelőfelülete modern 

és rendkívül hasonló az ArcGIS-éhez és a tudása, a vele elvégezhető feladatok típusa is 

hasonló az ESRI szoftveréhez. [8] 

 

10. ábra - A szoftver új kezelő felülete 

Az AutoCAD Map 3D 2016 szoftvert világszerte számos cég alkalmazza. 
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4.5 Összegzés 
 

Mindent összevetve utánajártam több térinformatikai megoldásnak, szoftvercsaládnak.  

Megvizsgáltam összességében öt térinformatikai rendszert, amelyek közül ArcGIS-t találtam 

a legmegfelelőbbnek és mivel az ESRI Magyarország megbízására készítettem a feladatomat 

így természetesen azzal dolgoztam a továbbiakban. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a GDi Esri fejlesztése, a jelenleg létező GIS-ek 

választékából a lehető legjobb választás. Többek közt azért is, mert a legnagyobb múlttal 

rendelkező szoftvercsalád az ArcGIS, ezáltal több tapasztalattal is rendelkezik. Az általa 

létrehozott rendszert követi az itt bemutatott szoftverek nagy része, alapvetően azért is, mert 

egy GIS így működik igazán jól. 

Mindegyik térinformatikai megoldásnak vannak előnyei, hátrányai, némelyiket jobban lehet 

hasznosítani egy-egy adott környezetben, némelyiket pedig kevésbé. Az általam elvégzett 

feladat, úgy gondolom, hogy az itt felsorolt megoldásokkal többé-kevésbé szintén megoldható 

lett volna. Tehát mindent összevetve az ArcGIS, mellett a GeoMedia, a QGIS az AutoCAD 

Map 3D 2016 és a MApInfo is kiváló megoldásként szolgálnak összetettebb és alapszintű 

térinformatikai feladatok elvégzésére.  
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5 A feladat kivitelezése 

Az ArcGIS for Desktop-pal történő ismerkedésem során első lépésként egy Basemap-et, 

vagyis egy bázis térképet nyitottam meg, ami alapján tudtam tájolódni és eldöntöttem, hogy 

pontosan milyen koordináta rendszerben dolgozzak. 

Először a WGS 84-ben kezdtem el a munkámat. 

A World Geodetic System (WGS) egy szabvány, amit térképészetre, geodéziai és navigációs 

rendszerekre használnak többek között. A WGS magában foglal egy szabványos koordináta 

rendszert a Földre, egy szabványos gömbszerű referencia felületet a magassági adatokra 

vonatkozóan, valamint egy gravitációs ekvipotenciális felületetet (geoid
7
), amely 

meghatározza az adott tengerszint értéket. 

Ebből a legfrissebb verzió a WGS 84, más néven WGS 1984 EPSG: 4326. A WGS 84-et 

1984-ben hozták létre és utoljára 2004-ben módosították. A korábbi sémái a WGS 72, WGS 

66 és WGS 60 voltak. WGS 84-t használ például a Global Positioning System (GPS) is. 

Az 1980-as években a geodéziai közösségnek és az Egyesült Államok Védelmi 

Minisztériumának szüksége volt új, világra kiterjedő geodéziai rendszerre. A WGS 72 már 

nem szolgált elegendő adattal, információval, földrajzi lefedettséggel és pontossággal az 

összes akkori és a közeljövőben várható alkalmazások számára. Egy új, kiváló forrása az 

adatoknak éppen ekkor vált aktuálissá, hiszen hozzáférhetővé váltak a műholdas radar 

magasságmérések. Az új World Geodetic System-et WGS 84-nek nevezték el és jelenleg is 

ezt a referencia rendszert használja a Global Positioning System. Geocentrikus és globálisan 

egységes ± 1 méteren belül. 

A WGS 84 eredetileg a GRS 80 referencia ellipszoidot használta, de már átesett néhány 

kisebb finomításon a későbbi kiadásaiban, amióta publikálták. A legtöbb ilyen finomítás csak 

a nagy pontosságú hatalmas mennyiségű számításokat végző műholdak számára fontos, de 

kevés gyakorlati hatása van topográfiai, térinformatikai célokra. 

 

Sokáig ebben a vetületben végeztem a feladatomat, de aztán mégis áttértem az EOV 

megjelenítésre, mivel csak Magyarországgal, azon belül is Budapesttel foglalkoztam, így 

számomra ez tökéletesen megfelelt és kevésbé torzult a vetület a térképem megjelenítése 

során. 

 

Az Egységes Országos Vetület (EOV) a magyarországi földmérési térképek vetületi 

rendszere, amit 1975-ben vezettek be. Összhangban áll az Egységes Országos 

Térképrendszerrel (EOTR). Ferdetengelyű, szögtartó, úgy nevezett süllyesztett hengervetület. 

Alapfelülete a Nemzetközi Geodéziai Unió által 1967-ben elfogadott IUGG 67 elnevezésű 

forgási ellipszoid. 

Az ország teljes területét egy hengervetület fedi le. A koordináta-tengelyek tájolása észak-

keleti, vagyis a pozitív X iránya északra, a pozitív Y iránya keletre mutat. Az x tengely 

a gellérthegyi alapponton áthaladó kezdő meridián vetített képe, az y tengely pedig 

Magyarország középső szélességi vonala közelében haladó és a kezdő meridiánra
8
 merőleges 

legnagyobb gömbi kör vetített képe. A számítások egyszerűsítése érdekében a koordináta-

tengelyeket önmagukkal párhuzamosan X irányban 200 000, Y irányban 650 000 méterrel 

                                                 
7
 A geoid Gauss által megfogalmazott és Johann Benedict Listing által bevezetett geofizikai fogalom, 

a Föld elméleti alakja: a nehézségi erő azon szintfelülete, amely a nyugalmi tengerszinttel esik egybe. 
8
 A meridián a csillagászatban egy tetszőleges földi megfigyelő helyéről szemlélve a zeniten és az égi 

póluson áthaladó égi főkör. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vet%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1975
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_orsz%C3%A1gos_t%C3%A9rk%C3%A9prendszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_orsz%C3%A1gos_t%C3%A9rk%C3%A9prendszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/1967
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=IUGG_67&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Forg%C3%A1si_ellipszoid
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gell%C3%A9rthegyi_alappont&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hossz%C3%BAs%C3%A1gi_k%C3%B6r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Benedict_Listing&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geofizika
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neh%C3%A9zs%C3%A9gi_er%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szintfel%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zenit
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89gi_p%C3%B3lus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89gi_p%C3%B3lus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91k%C3%B6r
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eltolták azért, hogy az egész ország területe az első koordináta-negyedbe essék. Az X 

koordináta értéke 400 000 méternél mindig kisebb, az Y koordináta 400 000 méternél pedig 

mindig nagyobb. Ezzel is biztosítva a koordináták esetleges felcserélése elleni védelmet. Az 

ingatlan nyilvántartási és polgári topográfiai térképek, ebben a vetületi rendszerben 

készülnek. 

A nagyobb térinformatikai szoftverek többek közt az ArcGIS is támogatják az ebbe a 

vetületbe történő leképezést.  

 

Feladatom volt, hogy elemzéseimet tematikus és hőtérképen jelenítsem meg. Ezért mielőtt 

nekifogtam az adatok feldolgozásának, utánajártam, hogy pontosan miben különböznek ezek 

a térképek a többitől. 

Tematikus térképek kihangsúlyozzák az egyes térségekbeli eltéréseket és a földrajzi 

eloszlásokat. Ezek az eloszlások lehetnek fizikai jelenségek, mint például az éghajlat vagy 

akár populációs tulajdonságok is, mint a népsűrűség és az egészségügyi problémák, 

esetünkben pedig a szállások eloszlása.  

Míg az általános referencia térképek csak azt jelenítik meg, ami fizikailag van a térképen, 

addig a tematikus térképek, viszont ennél jóval több, mélyebb információkkal szolgálnak, 

leírnak akár egy eseményt a meghatározott helyekről. 

A tematikus térkép egy olyan térkép, ami kifejezetten egy adott témához kapcsolódik egy 

adott földrajzi területen belül. Ezek a térképek ábrázolhatnak fizikai, társadalmi, politikai, 

kulturális, gazdasági, szociológiai, mezőgazdasági, vagy bármilyen egyéb szempontokat egy 

város, állam, régió, nemzet vagy kontinensen belül. 

Tehát a tematikus térkép egy adott témára és egy meghatározott területre összpontosít. Az 

eltérés az általános térképek és a tematikus térképek között abban a tényben rejlik, hogy a 

tematikus térképek adatokat használnak és feldolgozzák, majd megjelenítik azokat, különféle 

szempontok alapján, míg az általános térképek is lényegében alapadatokat használnak, fel 

csak nem a köztük lévő összefüggéseket ábrázolják, hanem egyszerűen megjelenítik őket, 

mint például a felszíni formákat, úthálózatokat a településeken belül és kívül stb. 

 

A hőtérkép is, mint a tematikus térképek egy kétdimenziós ábrázolása az adatoknak, 

amelyben az értékek közti eltéréseket színek jelölik. Viszont itt nincsenek konkrétan 

elhatárolva az egyes színegységek, hanem áramvonalasabban, összemosottan jeleníti meg 

azokat. Ahol több olyan pont helyezkedik el, ami érdekes számunkra, nyílván ott erősebben 

kihangsúlyozva. Egy egyszerű hőtérkép azonnal képes vizuális információk összesítésére, 

átadására. Megkönnyíti a felhasználók életét azáltal, hogy könnyebben megértetik a komplex 

adatsorokat. Általában a sötétebb színekkel jelölik az alacsony aktivitást és fényesebb, 

élénkebb, erősebb színek jelzik a magasabb aktivitást. Rengeteg féle hőtérkép létezik, de egy 

dolog közös bennük, hogy az általuk használt szín kombinációk jelzik számunkra az adatok 

közötti kapcsolatokat és ezt sokkal nehezebb lenne megérteni, ha a bemutatott adatsorok 

számszerűen egy dokumentumban leírva szerepelnének. Világszerte, sokan találkozhattak már 

hőtérképekkel akár a televízióból ismert hírműsorokban, vagy időjárás előrejelzésekben. 

 

Miután megismerkedtem ezekkel a hasznos alapinformációkkal, hozzáláttam az adatok 

feldolgozásához. 

A GDi Esri Magyarország Kft.-től kaptam két olyan adatbázist, amit hasznosítani tudtam a 

dolgozatom elkészítése során. 

http://www.esrihu.hu/
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Az egyik természetesen a már sokat említett Airbnb adatbázis, ami összesen 3306 lefoglalható 

budapesti szálláshelyet foglal magában és különböző plusz információkkal, vendégek alapján 

történt értékelésekkel szolgál a következő adatokról: 

 

 név 

 cím 

 ár 

 ingatlan típus 

 szálláshely típus 

 ágyak száma 

 elhelyezkedés (értékelés alapján) 

 pontosság (értékelés alapján) 

 kommunikáció (értékelés alapján) 

 tisztaság (értékelés alapján) 

 összérték (értékelés alapján) 

 x, y koordináta. 

 

Ezeken kívül pedig természetesen tartalmazott egyéb olyan mezőket, mint ID, satöbbi, amik 

az adatok kezeléséhez szükségesek, mert egy térinformatikai elemzés lényegében egy SQL 

alapú adatbázis kezelés keveredése a földrajzzal és a térrel, illetve a megjelenítéssel. Így az 

Adatbázis 1-2 kurzuson szerzett tapasztalataimat is tudtam hasznosítani a szakdolgozatomban. 

A másik adatbázis, amit felhasználtam a munkám során pedig Magyarország poligonos 

felosztása közigazgatási határok alapján településekre és részletesebben belemenve 

irányítószámokra is. 

Nekem viszont egy olyan térképre volt szükségem, ami konkrétan Budapestet közigazgatási 

határokra, vagyis kerületekre bontja, hiszen úgy gondoltam, hogy kerületenként felosztva és 

átlagot vonva az adatokból, érdekesebben tudtam volna szemléltetni az Airbnb szálláshelyek 

elhelyezkedését Budapesten, bizonyos szempontok alapján. 

 

Ekkor már a továbbiakban nem használtam a Basemap-et, mivel rájöttem, hogy jelentősen 

lassítja a folyamatot és nekem elég a kapott térinformatikai adatbázisokból (GDB) 

felhasználni háttérvetületként a közigazgatási határokat tartalmazó fájlt. 

 

Kisebb utánajárás során rájöttem arra, hogy a budapesti irányítószámok középső két 

számjegye hasznos információkkal szolgálnak számomra, hiszen elárulják, hogy az adott 

irányítószámok melyik kerület közigazgatása alá tartoznak. Így miután megnyitottam az 

attribútum táblát, majd elindítottam az Editort, egyesével kijelöltem azokat az 

irányítószámokat, amelyek középső két számjegye megegyezett, ahogy ezt a 11. ábra is jelzi. 
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11. ábra - Kerületek elkészítése az irányítószámok alapján 

Majd a Merge funkcióval összevontam őket, így a térképemen egységként tudtam kezelni az 

azonos kerületeket, az ország többi városára vonatkozó információkat letöröltem, hogy csak 

Budapesttel tudjak foglalkozni és így kialakult fővárosunk térképének a 23 kerületből álló 

poligonos felosztása, amikhez mérve készítettem a későbbiek során majdnem mindegyik 

elemzésemet. 

Ezekenkívül pedig szerettem volna még egy olyan adatbázist is, ami Budapest 

nevezetességeit, szórakozóhelyeit tartalmazza, hogy ez alapján még érdekesebb szempontokat 

tudjak felállítani az elemzéseimben. 

 

Adatok gyűjtése szempontjából több választási lehetőség között is tudtam szelektálni. Ilyenek 

voltak például a KSH adatbázisok. [5] A Központi Statisztikai Hivatal nagy múltú, 

szakmailag önálló kormányhivatal, aminek feladata  az adatfelvételek megtervezése, adatok 

felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A hivatal 

adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az 

érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági 

szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek, a 

felhasználók részére. Az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására 

vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.  

A KSH-hoz hasonlóan a POI turisztikai adatbázisok közt is válogattam. A POI (Point of 

Interest) más néven hasznos helyek, érdekes pontok, érdekes helyek, GPS koordinátákat 

tartalmazó adat, amelyik a navigációs alkalmazásokban fontos címek megjelölésére szolgál. A 

legnépszerűbb POI kategóriákba sorolhatók a traffipaxok, szálláshelyek, kávézók, 

töltőállomások, parkolók, wifi elérés, idegenforgalmi látványosságok, stb. Az alkalmazások a 

POI-ba útvonalat terveznek vagy a POI-k mellett elhaladva figyelmeztetnek jelenlétükre. [7] 

A POI tartalmazza a POI nevét, címét, telefonszámát és természetesen földrajzi koordinátáit: 

a szélességet és hosszúságot. Újabb alkalmazások már egyéb adatokat (pl. a szolgáltatás 

részletes leírását, munkaidőt, egyéb elérhetőségeket, sőt fényképet) is tartalmaznak (rich 

POI). 

A POIplaza a világ egyik legnagyobb közösségi GPS-adatbázisa, ahonnan POI-kat tartalmazó 

gyűjteményeket tölthetünk le ingyen, országokra és kategóriákra bontva PNA, PDA vagy 

mobiltelefon alapú navigációs alkalmazásokhoz. 
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Ez az adatbázis jelenleg 6621120 POI-t tartalmaz 219 országból, 4053 kategóriában, 21 

formátumban.  

A POIplaza portálnak 99021 regisztrált felhasználója van. (A www.pozplaza.com adatai 

alapján 2016. április 30.-án.) 

 

Ezen bőséges kínálat ellenére azonban mégis úgy döntöttem, hogy saját magam által kreálok 

adatbázist, az ESRI Magyarországtól kapott adatok mellett, hiszen ezt is szerettem volna 

kipróbálni. 

Ehhez az adatbázis kiépítéséhez a www.welovebudapest.com oldalon talált népszerű 

látványosságokról, nevezetességekről, szórakozóhelyekről készítettem egy listát Excel 

táblázatban. [12] Ezeket különböző tulajdonságok alapján csoportosítottam, mint például a 

nevezetesség neve, címe, típusa (látványosság, szórakozóhely), illetve ami nagyon fontos és 

feltűnt az ESRI Magyarországtól kapott táblázatban is, hogy két oszlopnak tartalmaznia kell 

az előfordulások koordinátáit (például földrajzi hosszúság és szélesség, EOV koordináta stb.), 

ahogyan azt a 12. ábraán is láthatjuk. 

 

Első alkalommal a táblázatban megadott adatok, koordináták az ArcMap-ben történő térképes 

megjelenítése során ütköztem megoldandó problémába. 

 

 

12. ábra - Excel táblázat minta ArcGIS térképbe importáláshoz 

Első lépésként a táblázatot hozzáadtam a térképhez. Az ArcGIS a legegyszerűbb esetekben 

táblázatként MS Excel (xls, xlsx, esetleg csv), Dbase tábla (dbf) vagy formázott szöveget (txt) 

is tud kezelni. A táblázatokat a többi réteghez hasonlóan az „Add Data” gombbal tudjuk 

hozzáadni a térképünkhöz. 

http://www.pozplaza.com/
http://www.welovebudapest.com/
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13. ábra - adathozzáadása 

 

A hozzáadást követően a táblázat megjelenik a Source fülön. A Display fülön a térképünkhöz 

adott táblázatok nem látszódnak. Ez azért van, mert a térképnek még nem módosítottuk a 

koordináta rendszer beállításait. 

A táblázatomban, ahogy említettem az EOV koordináta szabványt használtam, így a 

térképünk koordináta rendszerét is erre javasolt beállítani. Mivel amíg a koordináták típusai 

nem passzolnak, addig az alkalmazás a 0;0 koordinátákra fogja kihelyezni a felhasználni 

kívánt pontjainkat. 

Ezt könnyedén megtehetjük a Layers fülön a jobb egérgombbal kiválasztva a Properties 

menüt, rengeteg koordináta rendszer típus közt válogathatunk, amíg kiválasszuk a szükségest. 

Következő lépés a táblázat tartalmának megjelenítése a térképen. Ezen pontok 

kirajzolódásához a táblázatot tartalmazó rétegre jobb egérgombbal kattintva kell kiválasztani 

a Display XY data menüt, ahogy ezt a 14. ábra is jelzi. 
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14. ábra - Display XY Data 

A megjelenő ablakban ki kell választani az X és Y koordinátákat tartalmazó oszlopokat. A 

szélesség kerül az Y, a hosszúság pedig az X mezőbe. EOV koordináták esetében ügyeljünk 

arra, hogy az EOV X koordináta (4xxxxx) kerüljön az X mezőbe, az EOV Y koordináta 

(2xxxxx) pedig az Y mezőbe. Ezt a 15. ábra szemlélteti. 

 

 

15. ábra - X és Y koordináták megadása 
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Ha a táblázatban nincs olyan oszlopunk, ahol valamilyen egyedi azonosító lenne, akkor az 

ArcGIS szoftver felhívja a figyelmünket erre és jelzi, hogy ő készít egy ID mezőt, hogy ezzel 

megkönnyítse a munkánkat a továbbiakban, hiszen az adatbázis műveletekhez 

nélkülözhetetlen az adatokhoz ID-t is csatolni. 

Az Ok gombra kattintva megjelennek az adataink egy Events réteg formájában. 

 

 

16. ábra - Adatok kirajzolódása 

Ahogy a 16. ábraán is látjuk az adatok már pontokban ekkor kirajzolódtak és felfedezhetjük, 

hogy ezek Budapesten elhelyezkedő adatok. 

A térképünkhöz hozzáadva egy vagy több meglévő réteget (pl. a már említett Budapest 

kerületekre felosztott poligonját) ellenőrizhetjük, hogy jól jelentek-e meg az adataink. 

Természetesen ezeket a rétegeket már a legelején, vagy akár később is hozzáadhatjuk a 

térképünkhöz.  

Utolsó lépésként pedig fontos a megjelenített koordináták elmentése önálló térképi rétegként. 

A létrejött megjelenítést lementhetjük önálló térképi rétegként, mint például ESRI Shape file, 

ha jobb egérgombbal rákattintunk a réteg nevére és kiválasztjuk a Data/Export data menüt. 

 

Így ezek után, már minden adat rendelkezésemre állt, amivel elkezdhettem elemezni. Először 

összeállítottam egy listát arról, hogy milyen elemzéseket szeretnék végezni majd ezeket 

szépen sorjában megvalósítottam. 

 

Tehát amilyen elemzéseket el fogok végezni a továbbiakban, azokat az alábbi pontokban 

röviden összefoglalom: 

 

 Átlagos ár egy kiadó Airbnb szálláshelyre Budapesten. 

 Kerületenkénti átlag ár alapján. 

 Ingatlan típus alapján szemléltem a szálláshelyeket. 

 Legtisztább szálláshelyek tematikus térképen való megjelenítése kerületenkénti 

felbontásban. 
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 Szállás típusok megjelenítése általános térképen. (Hol van: privát szoba, teljes 

ház/lakás stb.) 

 Ágyak száma alapján a szálláshelyeken kerületi tematikus térképen. 

 Pontosság, kommunikáció alapján tematikus térkép. 

 Népszerűbb helyszínek és a lakások elhelyezkedésének értékelése közötti összefüggés 

vizsgálata, illetve ezek alapján az összeértékelés. 

 Hőtérkép az alapján, hogy Budapesten hol helyezkedik el a legtöbb Airbnb 

szálláshely. 

 Budapest belvárosának kerületeiről egy hőtérkép a nevezetességek/szórakozóhelyek 

eloszlása alapján és rajta az ott elhelyezkedő Airbnb szálláshelyek megjelenítése. 

 Budapest belvárosban nevezetességek/szórakozóhelyek bufferelése 500 méteres 

körzetben és felette rétegen elhelyezkedő Airbnb lakások megjelenítése. 

 Budapest belváros irányítószámonkénti felbontása, majd ezek elemzése átlag ár, 

tisztaság, elhelyezkedés alapján. 

 Budapest belváros nevezetességek elhelyezkedése irányítószámokra felbontva. 

 Irányítószám alapján legideálisabb belvárosi terület meghatározása. 

 Nevezetességhez típusok kiértékelése, hogy mihez vonzódik a turista, 

szórakozóhelyekhez, vagy látványosságokhoz inkább. 

 

Majd végül ezek alapján egy rövid összértékelést fogok végezni. 

 

A kiadó Airbnb szálláshelyek Budapesten a kapott adatok szerint átlagosan 16684,904329 

Forintba kerülnek. 

Ez magában foglal rengeteg féle ingatlan típust. Én ezeket egy első általános térképemen 

összesítettem és külön megjelöltem minden egyes ingatlan típust. Ezekből összesen hét típus 

jött ki: 

 

 Villák 

 Házak 

 Lakások 

 Sátrak 

 Hajók 

 Kollégiumok 

 és Egyéb. 

 

Ez azért egy összesített verzió, hiszen (kizárólag) a lakásokat és a házakat több típusból 

vontam össze, mint például sorház, faház stb. 

Ezen adatok alapján készítettem egy általános térképet, amit a 17. ábrán láthatunk. Típusokra 

bontva jeleníti meg a kiadó szállásokat Budapesten. 
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17. ábra - Budapesten elhelyezkedő Airbnb szállások ingatlantípusokra bontva 
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5.1 Hőtérkép készítése 
 

Mindezek után nekiláttam egy hőtérkép elkészítésének a lakásokról, hogy jelezze, a főváros 

mely részén összpontosulnak a szálláshelyek. 

Ennek elvégzése már kissé összetettebb feladatnak bizonyult. 

A kerületeket a „Merge” funkcióval összevonva (ahogy korábban az irányítószámokkal is 

csináltam) megkaptam egy teljes Budapest határvonalas poligont. Ezzel a poligonnal és az 

azon elhelyezkedő lakások pontjaival dolgoztam a továbbiakban. 

 

A menüsorból a Geoprocessing menüpontot kiválasztva az Environments, vagyis magyarul a 

környezetek fülre kattintottam (Geoprocessing -> Environments). 

 

Az Environments beállításaival a kiválasztott értékek lesznek alkalmazva és kiértékelve 

eredményként a futatott eszközöknél (tool-oknál). Hierarchikusan is be lehet állítani az 

adatokat. Environments beállítások egy folyamatra, a modellen belül felülbírálja az összes 

többi beállítást a programban. 

Ezek a beállítások kiegészítő paraméterek, amelyek befolyásolják a tool-ok végrehajtásának 

eredményeit. Ezek abban különböznek a normál eszköz paraméterektől, hogy nem jelennek 

meg a tool dialog box-ban (bizonyos kivételekkel). Inkább azok az aktuális értékek egyszer 

egy külön dialog box-ban fognak létrejönni és lekérdezi, hogy használja-e az eszközöket, 

amikor futnak. 

 

Amikor rákattintunk az Environments hivatkozásra, a 18. ábraán látható ablak fogad minket. 

 

.  

18. ábra - Envrionments ablak 
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Itt kiválasztjuk a Processing Extend fület, ami a folyamat kiterjesztésére utal és az Extend-en 

belül kiválasztjuk a kívánt poligont
9
 a későbbiekben használatos kiterjesztésre. Esetemben a 

Budapest területét és határvonalát ábrázoló poligonra volt szükségem. 

Ezután ugyanúgy az Environments ablak Raster Analysis fülén a Mask-ot átállítjuk a kívánt 

poligonra, ahogy azt a 19. ábra is mutatja. 

 

 

19. ábra - Mask beállítása 

A Mask lényege az, hogy csak a maszkolt környezet, terület esik majd az elemzés alá. Tehát 

csak a maszkolt terület belső részén dolgozza fel az adatokat, ami kívül esik rajta az 

„NoData”, vagy gyakorlatilag semminek, null értéknek fogja értelmezni az output-on. A 

Mask lehet raster vagy feature dataset. 

Tehát, miután beállítottuk az alap poligont, amin az elemzések lesznek végezve, ezután egy 

eszközt kell kiválasztani, amivel specifikálni tudjuk a hőtérképszerű megjelenítést. 

Erre a legjobb módszer az Arctoolbox-ot igénybe véve a Spatial Analyst Tools-on belül a 

Density, vagyis a sűrűség kiválasztása, azon belül pedig mivel pontokkal dolgozunk, nem 

pedig vonalakkal, ezért kiválasztjuk a Point Density-t. 

A Point Density kikalkulálja egy adott egységnyi területre eső pontok sűrűségét. 

Az input point features-nél kiválasztjuk természetesen azokat a pontokat, amelyekről az 

elemzést szeretnénk végezni. Ezek az Airbnb szálláshelyek, mivel ezek elhelyezkedését 

szeretném szemléltetni a hőtérképen. 

A Point Density Tool felületét a 20. ábra jelzi. 

                                                 
9
 Poligonnak nevezzük azt a területet, amin dolgozunk, hiszen ezek határai olyanok, akár egy sokszögé. 
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20. ábra - Point density 

A kapott hőtérképünk rétegére kattintva a Symbology fül alatt be tudjuk állítani a 

megjelenítését, azon belül az osztályközöket, osztályok számát, satöbbi és természetesen a 

színét is a térképünknek. Én a hőtérképeknél klasszikusnak számító zöldből pirosba ívelő 

színárnyalatot választottam, ahogy azt a 21. ábra is jelzi. 



 

34 

 

 

 

21. ábra - hőtérkép megjelenítése 

Az így kapott hőtérkép kiválóan jelzi a budapesti kiadó Airbnb szálláshelyek elhelyezkedését. 

Ahogyan azt látjuk nem meglepő módon a szórás egyértelműen a belváros környékére 

összpontosul. Ezt a 22. ábra mutatja. 
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22. ábra - Budapest Airbnb szállás eloszlás hőtérkép 
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5.2 Spatial join 
 

A Spatial Join egy másik olyan eszköz (tool) amivel sokat sőt, talán a legtöbbet dolgoztam a 

feladataim elkészítése során. 

Ennek legfőbb jellemzője, hogy két attribútumot összekapcsol a térben úgy, hogy az adatok 

különböző tulajdonságai alapján be tudom állítani, hogy pontosan mi alapján elemezze ki 

azokat. 

Miután a kereső mezőből kikerestem a Spatial join eszközt, a megjelenítő felülete fogadott, 

ami még összetettebb, mint a hőtérkép elkészítésénél szükséges beállítások voltak. 

A Target features jelzi a cél adatokat és a Join features azok az adatok, amiken alapulni 

fognak az előbbiek és mindezeket egy kimeneti osztályon (Output feature class) fogja 

megjeleníteni a Layer-eink között ez az eszköz. 

Ezeken kívül még rengeteg beállítási lehetőség van a Spatial Join felületén. Ilyen például a 

Join operation, ami egy opcionális lehetőség. Ez meghatározza, hogyan kapcsolódjon össze a 

target feature és a join feature. 

Két opció található itt, az első a Join one-to-one, a másik pedig a Join one-to-many. 

Először is a join one-to-one-ról számolnék be néhány mondatban. 

Ha több join feature létezik, attól még ugyanaz a térbeli kapcsolata lesz a target feature-rel, az 

attribútumok egy join feature összesített mezőben lesznek a merge szabályok használatával. 

Például, ha egy pont target feature két különböző join feature poligon-on helyezkedik el, az 

attribútumok a két poligonról összeadódnak mielőtt rákerülnének a kimeneti output feature 

class-ra pontként. Pontosabban, ha az egyik poligonon van egy attribútum, aminek az értéke 3 

és a másik értéke pedig 7, és például a Sum merge szabályt alkalmazzuk, akkor az összesített 

érték a kimeneti osztályon 10 lesz. Ez az alapértelmezett beállítás. 

 

A join one-to-many működése pedig úgy néz ki, hogy ha több join feature van, attól még 

ugyanaz a térbeli kapcsolat lesz a egyetlen target feature-el, csak az output feature class 

tartalmazni fog több másolatot a target feature-ből kivont rekordokból.  

Például ha egy pont target feature van két különböző poligon join feature-ön, az output feature 

osztály tartalmazni fog két másolatot a target feature-ről: egy rekord az attribútumokkal egy 

poligonról és egy másik rekord az attribútumokkal a másik poligonról. 

 

Merge rule alapján választhatunk ki különböző műveleteket, mint például: 

 count 

 mean 

 median 

 maximum 

 minimum 

 first 

 last 

 mode 

 range 

 standard deviation 

 sum 

 

Ezek nyílván összeadják, vagy átlagot számolnak a kiválasztott adatok alapján stb. 

Ez és a Spatial Join kezelő felülete megtekinthető a 23. ábraán. 
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23. ábra - Spatial Join 

Ezt az eszközt rengeteget használtam, mivel a legtöbb térképem a kerületek alapján van 

elemezve, így ez kiváló segítséget nyújtott a felosztott kerületek különféle szempontok 

alapján történő elemzéseiben a különböző merge szabályokkal. 

Így tettem akkor is, amikor a tisztaság alapján soroltam be a szálláshelyeket kerületenként. 

Erről tudni kell, hogy a vendégek egy 1-5-ig terjedő skálán tudták osztályozni az egyes 

szálláshelyeket. Kerületekre bontva Budapestet, nyilvánvalóan nem ugyanannyi szálláshely 

van az egyes kerületekben. Valamelyikben mindössze 15 és valamelyikben akár több száz is, 

de ezek alapján kiszámoltam kerületenként az átlagot, majd megkaptam a besorolás alapján, 

hogy melyek Budapest legtisztább kerületei, az Airbnb szálláshelyek alapján. 

Ez megtekinthető a 24. ábra - Budapest kerületi felbontása az Airbnb szálláshelyek tisztasága 

alapján. 
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24. ábra - Budapest kerületi felbontása az Airbnb szálláshelyek tisztasága alapján 
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A kerületek nevét nem mindegyik ábrán tüntettem fel, mert némelyiken sajnos nem voltak 

vele teljesen kivehetőek az értékek. 

Erről az ábráról egyértelműen kiderül, hogy a XXII., a XVII. és a XVIII., illetve a IV. kerület 

mondható ezek alapján a legtisztább kerületnek. 

 

A következő elemzésem során a szállásokat típus alapján soroltam be, ugyanis az 

adatbázisomból kiderült, hogy háromféle jelentős Airbnb szállástípus létezik Budapesten: 

 Privátszoba 

 Közös szoba 

 Teljes ház/lakás 

Ezekből számszerűen a teljes ház/lakásból található a legtöbb 2787 darab, míg privátszobából 

476 darab, közös szobából pedig elenyésző mindössze 40 darab Airbnb szálláshely található 

Budapesten. 

Ezeket az adatokat a következő 25. ábra - Airbnb szálláshely típusok Budapestenán látható 

térképpel szemléltetem, szálláshelytípus bontással, Budapest belvárosára fókuszálva. 

 

 

25. ábra - Airbnb szálláshely típusok Budapesten 



 

40 

 

 

Ezek után készítettem egy elemzést annak megállapítására, hogy Budapesten, mely kerületek 

a legdrágábbak az Airbnb szálláshelyek adatai szerint. A 26. ábraán látható eredményeket 

kaptam. Ebből egyértelműen kiderül számunkra, hogy az AirBnb szálláshely foglalás 

szempontjából Budapest két legdrágább kerülete az V. kerület, illetve a XXII. kerület. Ez 

teljesen érthető, hiszen az V. kerület egy nagyon központi hely, minden nevezetességhez, 

szórakozóhelyhez és lehetőséghez rendkívüli közelségben. A XXII. kerület pedig egy budai 

rész, ahol prémium körülmények között szállhatnak meg a pihenni vágyók. 

 

 

26. ábra - Kerületenkénti árak Airbnb szálláshelyek alapján 
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Az alábbi két egymás mellé helyezett térkép a 27. ábrán jól szemlélteti a legjobb 

elhelyezkedésű kerületeket Budapesten. Amíg a jobb oldali ábra a nevezetességek, 

szórakozóhelyek alapján leggazdagabb kerületeket jelöli, addig a baloldali pedig az Airbnb 

szálláshelyeken megszállt vendégek értékelése alapján besorolt legjobb elhelyezkedésű 

kerületeket. Ezek alapján egyértelműen az V. kerület a legjobb elhelyezkedésű, de nagyon jó 

helyen fekvő kerületnek számít még ezek alapján az I., a VI., és a XIV. kerület is. 

 

27. ábra – Legnépszerűbb helyek a nevezetességek eloszlása és az értékelések alapján 

Egyéb térképek a kerületenkénti felbontásról különböző Airbnb szálláshely szempontok 

alapján megtalálhatóak a projekt fájlomban és a dolgozatom mellékletében, itt a 

leglényegesebbeket tartottam fontosnak kiemelni. 

A feladatom leírásában Badapest szerepelt, viszont címében Budapest belvárosa. Ezért 

természetesen a belvárosról is készítettem elemzéseket, de Budapest egészét nézve több 

feldolgozást végeztem, hiszen úgy gondolom a főváros kerületekre bontásával egyszerűbben 

értelmezhető és érdekesebb információkat kaphatunk Budapestről az Airbnb szálláshelyek 

adatai alapján, mivel irányítószámok szerint nem biztos, hogy mindenki el tudna tájékozódni 

az elemzéseken. 

Az eddigi elemzéseim során már kiderült, hogy Budapest belvárosának leginkább a központi 

V. kerület számít, illetve még emellé besorolható a VI. és VII. kerület is. Ezeket a területeket 

jelöltem ki és elemeztem a továbbiakban úgy, hogy magukat a kerületeket pedig irányítószám 

alapján bontottam fel még kisebb részekre. Ezt hasonlóképpen végeztem el, mint a fent 

említett kerületi beosztást. A többi kerületet kitöröltem az attribútum táblából és miután 

vastag keretet raktam rájuk egy alsó rétegként beállítottam az irányítószámokat, így 

részletesebbre bontva azokat. Azért ezekkel az adatokkal dolgoztam, mert ezek álltak 

rendelkezésemre. 
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Elsőként egy olyan elemzést végeztem, ami kimutatja, hogy ebben a három kerületben 

(irányítószámokra bontva) hol helyezkedik el a legtöbb Airbnb szálláshely. 

Ez megtekinthető a 28. ábraán. 

 

28. ábra - Budapest belvárosában elhelyezkedő Airbnb szálláshelyek sűrűsége 

Ebből az elemzésből egyértelműen kiderül, hogy még e három kerület közül is az V. kerület 

dominál, azon belül pedig az 1056, 1055, 1052 és 1051 irányítószámok alá tartozó terület 

bizonyult az Airbnb szálláshelyekben leggazdagabb területnek. 

Ugyanezt elvégeztem a nevezetességek/szórakozóhelyek alapján. 

 



 

43 

 

 

 

29. ábra - Belváros nevezetességek/szórakozóhelyek sűrűsége 

A 29. ábra alapján kiderül, hogy az 1051 irányítószámú területre esik a legtöbb szórakozóhely 

és/vagy nevezetesség. 

Egy újabb elemzés alapján megkaptam, hogy a kiadó szállások tisztának számítanak ezen az 

irányítószámú területen és az átlagárak alapján sem a legdrágább a belvárosban ez a zóna, 

ahogyan azt a 30. ábra is jelzi. Tehát ha valaki egy olyan helyen szeretne Airbnb szálláshelyet 

foglalni, ahol minden szinte „karnyújtásra van”, viszont az árak sem a legmagasabbak akkor 

mindenképpen az 1051 irányítószámú területet ajánlanám neki. 
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30. ábra - Átlag árak a belvárosban 

Ebbe a területbe tartozik a többek között a Szent István Bazilika és az alábbi utcák/terek: 

 Arany János utca 

 Bajcsy-Zsilinszky út 

 Nádor utca 

 József Attila utca 

 Deák Ferenc tér 

 Vörösmarty tér stb. 
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5.5 Buffer 
 

A Buffer egy szintén fontos eszköze az ArcGIS for Desktop rendszernek, ezen belül is az 

ArcTool-nak. A buffer egy adott pontot, vagy vonalat körülvevő egyéni méret alapján 

beállított terület/poligon. Ez a funkció főképp olyan elemzéseknél hasznos, ahol úthálózati 

rendszereket alkalmaznak és azok alapján szeretnének következtetéseket levonni, hiszen az 

úthálózatokra helyezett buffer poligonként segít meghatározni a könnyebben és nehezebben 

elérhető  területeket. 

A buffer felhasználói felülete a 31. ábran tekinthető meg. Itt az Input Features-nél azt kell 

megadni, hogy mire szeretnénk buffert alkalmazni (esetemben ezek pontok lesznek), 

ezenkívül be lehet állítani a buffer formáját, méretét (itt több mértékegység közül is 

választhatunk), állítható az is, a buffer Side Type mezőben, hogy jobb, vagy bal oldali, esetleg 

teljes buffer legyen, sőt akár az áttetszősége is stb. 

 

 

31. ábra - Buffer 

Én ahhoz alkalmaztam, hogy a nevezetességek/szórakozóhelyek környékére elhelyeztem egy 

500 méteres buffert és erre ráhelyeztem a szálláshelyeket, szemléltetve, hogy melyek a sűrűbb 

területek ilyen szempontból a belvárosban. 
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5.4 Konklúzió 
 

Amint az az előző oldalakon is látható volt, rengeteg féle térképen (tematikus, hőtérkép, 

általános térkép) megjelenítettem az elemzéseimet és a megadott szempontok alapján szinte 

az összes elemzést elvégeztem, ami véleményem szerint hasznos és érdekes információkkal 

szolgálhatott. 

Bemutattam az ArcGIS for Desktop azon eszközeit és részeit, amelyeket gyakrabban 

alkalmaztam. Ezeken kívül természetesen többel is megismerkedtem, csak a legfontosabbakat 

emeltem ki. 

Ezekből az elemzésekből egyesével is érdekes következtetéseket tudtam levonni, viszont 

mégis mindent összefoglalva szeretnék kiemelni néhány gondolatot. 

Elsősorban mindenképpen azt, hogy Budapesten az általam felhasznált adatok alapján, 

mindenképpen az V. kerület az, ami leginkább központi helynek mondható. Hiszen itt 

található a legtöbb kiadó Airbnb szálláshely és ehhez esik közel a legtöbb nevezetesség, 

szórakozóhely és a turisták értékelései alapján is az egyik legjobban elhelyezkedő kerület, 

ezek után nem csoda, hogy egyben egy drágának mondható kerület is. Ezen belül az 1051 

irányítószámú területet szeretném kiemelni, hiszen ehhez a részhez rengeteg szórakozóhely és 

nevezetesség tartozik, illetve a kerületben tiszta és ami nagyon fontos, hogy nem a legdrágább 

Airbnb szálláshelyek találhatóak itt. Tehát ha valaki egy olyan helyen szeretne Airbnb 

szálláshelyet foglalni, ahol minden szinte karnyújtásra van, viszont az árak sem a 

legmagasabbak akkor mindenképpen az 1051 irányítószámú területet ajánlanám neki. Ez azt 

is jelentheti többek között még, hogy rendkívül alkalmas lehet különféle vállalkozások 

beindítására ez a terület, hiszen ezáltal nagyobb a népsűrűsége és vélhetőleg vagyonosabb 

emberek mozognak ezen a területen (mivel összességében ez egy viszonylag drága kerület) 

akik potenciális ügyfélként szolgálhatnak egyes induló vállalkozások számára. 

Ezen a környéken több szórakozóhely található, mint nevezetesség és mivel itt található a 

legtöbb Airbnb szálláshely, ezért le lehetne vonni azt a következtetést, hogy az ezt az 

alkalmazást használó turisták körében vonzóbbak a szórakozóhelyek, mint a nevezetességek. 

Azonban ilyen adatok alapján véleményem szerint nem lehetne ilyen mélyremenő, konkrét 

következtetéseket levonni a Budapesten megszálló turisták szokásairól.  
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6 Összefoglalás 

Feladatom célkitűzését teljesítettem, hiszen rengetegféle elemzést végeztem el Budapest 

belvárosáról az Airbnb szálláshely adatok alapján és szép eredményeket értem el véleményem 

szerint mindamellett, hogy mindössze néhány hónap állt rendelkezésemre, megismerkedni 

ezzel a számomra is új területtel, a térinformatikával és az ESRI szoftvercsaládjával az 

ArcGIS for Desktop-pal. 

Az elemzések során rávilágítottam sokféle szemszögből a Budapesten elhelyezkedő Airbnb 

szállásadó helyek tulajdonságaira és ezeket különféle módon szemléltettem tematikus, hő és 

általános térképeken is, majd ezekből összevetett konklúziókat vontam le. 

Illetve foglalkoztam a térinformatika, a földrajzi információs rendszerek (GIS) jelentőségével, 

tartalmával és múltjával is. Ezenkívül bemutattam többfajta térinformatikai megoldást, főleg 

gyakorlati szempontok alapján. 

Úgy gondolom, hogy ezek az elemzések hasznos információkkal szolgálhatnak az Airbnb 

szálláshelyet biztosító felhasználók számára, vagy akár a turisták számára is, sőt maga az 

Airbnb számára is érdekes lehet, vagy olyan cégek részére is hasznos lehet, akik ezeken az 

érintett területeken próbálnak meg érvényesülni. 

Szeretném megköszönni az intézetünknek, hogy többszöri utazást biztosított számunkra 

Budapestre, hogy személyesen is találkozhassunk, konzultálhassunk és egyeztessünk a GDi 

ESRI Magyarország Kft-vel. 
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