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I. KUTATÁSI CÉLOK 

Értekezésemben két európai uniós tagállam (Franciaország, 

Magyarország) összehasonlításával uniós szabályozási környezetben vizsgáltam a 

térképi kommunikációt. Kutatásaim elsıdleges célja annak a vizsgálata volt, hogy 

hogyan érvényesül a térképi kommunikáció harmonizációja az európai irányelvek, 

elsısorban a Víz keretirányelv viszonylatában. Másodsorban arra kerestem a 

választ, hogy milyen okokra vezethetı vissza, ha nem teljesül a harmonizáció, s 

lehet-e az irányelvek keretein belül megoldást találni? A térképalapú 

kommunikáció eredményessége szoros kapcsolatban áll azzal, hogy az adatok 

egységes felfogásban vannak-e rendszerezve, vagy sem. Ezért arra is kerestem a 

választ, hogy milyen harmonizációt segítı rendszert lehet kialakítani a 

vizualizációra. Végül azt is megvizsgáltam, hogy ebben a jogi keretekkel 

szabályozott tudományos környezetben van-e lehetıség újszerő (nem 

hagyományos) ábrázolásmódok bevezetésére. 

A dolgozat öt részre tagolódik. Az elsı rész a vízhez kötıdı európai 

irányelveket és projekteket mutatja be, melyek a térképi kommunikáció jogi és 

tudományos hátterét határozzák meg. Az irányelvek részletezése során nagy 

hangsúlyt fektettem azon követelmények és végrehajtási szakaszok kiemelésére, 

ahol a téradatok bemutatása és a térkép fontos szerepet kap. A második rész egy 

vizsgálati rendszer kialakításáról szól, mely a két ország tematikus kartográfiai 

hagyományaira épül. A harmadik rész egy összehasonlító elemzés, melyben azt 

vizsgáltam, hogy a két országban milyen különbségeket és hasonlóságokat 

fedezhetünk fel a Víz keretirányelv végrehajtásában, s ezek milyen hatással vannak 

a térképekre. A negyedik rész a kommunikáció folyamatát mutatja be a vízhez 

kötıdı irányelvek környezetében. Az utolsó, ötödik részben térinformatikai 

szempontok alapján rendszereztem a térkép vizuális változóit, illetve megvalósítási 

javaslatokat tettem a Víz keretirányelv egyes térképfajtáinak létrehozásához. 



II. EL İZMÉNYEK 

A víz, mely egyik legfontosabb természeti kincsünk, nem áll meg a 

politikai és egyéb érdekek által meghatározott mesterséges határoknál, ezért 

globális kezelésére lenne szükség a mostani országos és régiói szinten felszabdalt 

vízgazdálkodás helyett. Ennek megoldása a nemzetközi szintő egységes 

szabályozási és vízgazdálkodási rendszer, melyhez hatékony információcsere is 

kapcsolódik. A térkép nyelvtıl független információhordozó, s a vele összefüggı 

vizualizáció a nemzetközi kommunikáció fontos eszköze. 

Ezeket a nemzetközi környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköröket 

európai szinten irányelvekkel próbálják szabályozni. Az irányelveknek nem 

elsıdleges célja, de egyik fontos követelménye a tematikus térképek elkészítése.  A 

dolgozat írásával szinte egyidıben készültek az irányelvekben meghatározott 

térképek, így ezek vizsgálatával még nem sokan foglalkoztak. Az irányelvekhez 

kapcsolódó, különbözı gyakorisággal kiadott jelentések része a tematikus térkép 

is. Nemcsak az országok közötti összehasonlíthatóságnak, hanem az idısorok 

összevethetıségének is egységes, harmonizált térképi kommunikációra kellene 

épülnie. 

Az egyetemi éveket és az ezt követı magyarországi szakmai tapasztalatot 

franciaországi tanulmányokkal és munkatapasztalattal egészítettem ki. 

Lehetıségem volt a két ország eltérı tematikus kartográfiai szemléletét mind az 

oktatásban, mind a napi gyakorlatban is megtapasztalni. Olyan doktori téma 

megírására kaptam lehetıséget, melyben ötvözhettem a részben eltérı kartográfiai 

hagyományokkal rendelkezı, másrészt nem azonos térképi léptékben kezelhetı két 

ország eredményeit.  



III. MÓDSZEREK 

A munka és a dolgozatom megírása a következı három fı folyamatból állt: 

információgyőjtés és tájékozódás a témában, a megszerzett információk vizsgálata 

és megoldások keresése.  

Az elsı fázist a dokumentumok összegyőjtése és a kapcsolatfelvétel 

jellemezte a francia és a magyar vízgazdálkodási szervekkel. Ebben a szakaszban 

történt a – számomra kevésbé ismert – francia szempontok megismerése, a 

problémakörök meghatározása.  

A második munkafázisban egy olyan vizsgálati rendszer kialakítása volt a 

cél, mely a francia és magyar tematikus térképészet osztályozási különbségeit 

ötvözi. Egy komplex vizsgálati rendszert alakítottam ki közös kritériumokkal. A 

kialakított közös vizsgálati feltételek segítségével elemeztem a Víz keretirányelv 

térképeit és jutottam el a harmonizálás és kommunikáció szempontjából levonható 

következtetésekhez.  

A harmadik szakaszban kialakítottam egy kommunikációs modellt, illetve 

egy térinformatikai alapú osztályozást, és javaslatot tettem egyes kifogásolt 

megjelenéső térképek újszerő ábrázolási módjára. 

IV. TÉZISEK 

Rámutattam a víz szempontjából lényeges európai irányelvek térképészeti 

szempontból fontos követelményeire: INSPIRE (2007/2/EC), Víz keretirányelv 

(2000/60/EC). Emellett összefoglaltam a térképi ábrázolásra történı harmonizálási 

törekvéseiket. Átfogó térképészeti összefoglalót nyújtottam az európai irányelvek 

és projektek összességérıl azzal, hogy megvizsgáltam a közöttük fennálló 

összefüggéseket, kölcsönös törekvéseiket és hiányaikat. Egyben megállapítottam 

azt is, hogy milyen szerepet kap a térképész az irányelvek végrehajtásában. 



1. Kialakítottam egy vizsgálati rendszert, mely a francia és magyar tematikus 

térképészet szabályaira épül. A két ország térképészete más-más 

gyökerekkel rendelkezik, különbözıképpen közelíti meg a tematikus 

térképészetet és eltérı fogalmakat használ. Kutatási feladatnak tekintettem 

az ábrázolási mód és ábrázolási rendszer fogalmának a harmonizálását. 

Ennek eredményeként saját ábrázolási rendszert alakítottam ki, mely a 

megjelenítési osztályok és a geometriai elemek összevetésébıl indul ki, 

térinformatikai alapokon nyugszik, és bármely ábrázolási mód levezethetı 

belıle.  

2. Megállapítottam, hogy az irányelvek szükséges, de nem elégséges feltételei 

a harmonizált térképi kommunikációnak. Ennek szükséges feltétele az 

egységes és harmonikus tematikus alapadatok rendszere. Az országok 

adminisztratív vízgazdálkodási rendje – mely részben összefügg az ország 

méretével – eltérı. Ennek megfelelıen számos esetben tartalmi és 

méretarány különbözıség miatt nem lehetséges az egységes térképi 

kommunikáció.  

3. Megállapítottam, hogy az elkészült térképek nem felelnek meg a Víz 

keretirányelv által megcélzott három különbözı igényő felhasználói körnek. 

A felhasználói igények kielégítésének méretarány vonzata van, így egyetlen 

térkép egyszerre nem tudja kielégíteni a három megcélzott közönséget 

(döntéshozót, szakembert, lakosságot).  

4. A Robinson–Petchenik- és Koláčný-féle kommunikációs modellek 

tanulmányozása után egy saját kommunikációs modellt alkottam a vízhez 

kötıdı tudományos, döntéshozást elısegítı térképekhez. Számításba vettem 

minden egyes olyan elemét a térképkészítésnek, mely befolyásolhatja a 

térkép alapján hozott döntést. Az általam készített új modellt vízhez kötıdı 

tudományos környezetre definiáltam a következı három pillér szerint: 

a. A térképi kommunikáció szereplıi 

b. A térképkészítés fázisai 



c. A térképkészítés folyamatának minden olyan eleme, mely 

befolyásolja a kommunikációt. 

5. Levezettem és új rendszerbe helyeztem a térinformatika objektumaira épülı 

térképi vizualizáció elemeit. Rámutattam tehát arra, hogy a felhasználó által 

észlelt vizuális változók mind levezethetık az objektum-struktúrából. Ezzel 

új megközelítést adtam a francia szempontból jelentıs vizuális változók 

rendszerének.  

6. Újító jellegő javaslatot dolgoztam ki, hogy a nagyközönség és a 

döntéshozók is alkalmazni tudják a Víz keretirányelv térképeit. Ezzel 

választ adtam a felvetett problémára: az újszerő változók, és koncepciók 

bevezetése a térképen elısegítheti a döntéshozatalt és a nagyközönség 

figyelmének felkeltését is. 
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