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Célterület
A projekt célterülete a szlovák oldalon Pozsony és Nagyszombat megyéket (kraj), a magyar oldalon 
pedig Győr-Moson-Sopron megyét foglalja magában. 

Problémafelvetés
• Intenzív növekedés vs. természeti értékek
• Erőteljes agglomerálódás vs. helytakarékos területhasználat

TP LAB céljai:
Területi döntések támogatása az agglomerációs nyomás csökkentésénél, a fejlesztési területek 
megtalálásánál, a természeti erőforrások védelménél stb. Helyspecifikus és tényalapú döntések.

Célcsoportok:
Területi- és települési önkormányzatok, területi tervezők, szakigazgatási szervek, fejlesztők és 
befektetők, egyetemi hallgatók, illetve a lakosság.

Tevékenységek
1) GIS Data and Service Center létrehozása. 
2) GDSC adatkészletének és eszközeinek pontosítása az igények közös felmérése révén.
3) helyi információs/képzési központok (Living Labs) létrehozása a GDSC tesztelésére, nyomon 

követésére és értékelésére, a webszolgáltatások fejlesztésére. 
4) továbbá a felhasználók segítésére a megfelelő használatban, valamint a helyi és regionális 

szereplők képzésére/oktatására,- a tudásátadás és a kapacitásépítés fokozása.



GIS Szolgáltatási és Adat Központ (GDSC)

• A GDSC területi adatokat, indikátorokat tartalmaz:

• indikátorok (településszinten, harmonizált módszertannal)

• térképi rétegek (pl. területfelhasználás, természeti erőforrások, természeti és

kulturális értékek, infrastruktúra stb.) Meglévő és tervezett elemek.

• A különböző ágazatok, szereplők fejlesztési céljai együtt jelennek meg a térképeken, így

segítve esetleges konfliktusokat, és befolyásolva a területi döntéseket

• Adatmegjelenítés interaktív térképeken, illetve grafikonok és ábrák segítségével történik.

• A szolgáltatás alapvető GIS eszközöket is elérhetővé tesz a térbeli elemzésekhez.

• Felhasználóbarát kialakítás, de összetettebb lekérdezésekre is lehetőség van.

• Adatforrások: Pl. TeIR, Copernicus Land Monitoring, területi- és települési tervek, szakági

adatbázisok (pl. természetvédelem, örökségvédelem, turisztika)



A webes szolgáltatás a TP LAB projekt oldaláról érhető el:

tplab.lechnerkozpont.hu

A szolgáltatás mindenki 
számára térítésmentesen 
elérhető.





Információs dashboardok elemei

• Indikátorok

• Diagramok (oszlop-és kördiagram)

• Listák és szöveges tartalmak

• Beágyazott tartalmak

• Interaktív térkép

Tematikus felületek témakörök

szerint

• Társadalmi és gazdasági 

jellemzők és folyamatok

• Területhasználat- és 

felszínborítás

• Zöldinfrastruktúra

• Turizmus 

+ információk, területi elemzések

Tematikus felületek



Területek kiválasztása

• Megye/ járás/település

• Indikátorok a választott terület

értékeit mutatják.

• Alapesetben (területi választás nélkül)

a teljes terület adatai jelennek meg.



Térképi rétegek

• A térbeli tájékozódás és a 
térképi keresés 
megkönnyítése érdekében a 
tematikus felületek térképein 
a következő kiegészítő 
funkciók állnak rendelkezésre:

➢ Keresés
➢ Jelmagyarázat
➢ Elrendezés-kezelő
➢ Alaptérképek
➢ Rétegkezelő funkciók



Térbeli elemző

• A térbeli elemzés felület bal 
oldali paneljei lehetővé 
teszik a négy fő témakörhöz 
kapcsolódó, előre 
meghatározott lekérdezések 
elvégzését. 

• Az előre definiált szűrőkön 
kívül egyéni 
szűrőkritériumokat is 
összeállíthat, és 
összetettebb szűrőkabint is 
definiálhat.



Gyakorlati példák


