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QGIS projekt bemutatása
A ”QGIS Desktop” program biztosítja a grafikus felületet  a QGIS projekteknek

(qgs kiterkesztésű fájl). 

A Projekt tárolja :

• a térképi állományokra 
való hivatkozásokat ,való hivatkozásokat ,

• egyéni beállításokat 

(színezés, lekérdezések, 
stb.),

• grafikus elemeket 

(feliratok, rajzok, stb.).

A projektben az adatállományok 
„rétegek” formájában kerülnek 
megjelenítésre. 

A projekt nem tárolja az adatokat, csak 
az adatállományra való hivatkozást .

Az adatállomány lehet shape, 
geoadatbázis,  kép,  stb.

A beállított rétegsorrend határozza meg 
a grafikus felülten a kirajzolás 
sorrendjét. 



Projekt vetületi rendszerének beállítása a „Projekt tulajdonságok” ablakban lehetséges, a 
„Vetület” fülön. Ez kétféle módon érhető el:

1. Jobb alsó sarokban lévő ikonra kattintva 
2. Menüből a Projekt/Projekt tulajdonságok  menüpont segítségével

Feladat: Vetületi rendszer beállítása

Az EOV vetület a
„ Vetületi koordinátarendszerek” között a 

QGIS projekt bemutatása

A vetületre rá lehet 
keresni a „Szűrő”-ben.

„ Vetületi koordinátarendszerek” között a 
„Swiss Obl. Mercator” csoportban 

HD72/EOV néven EPGS:23700 kóddal 
található meg.

Csak első 
használatkor 

kell 
bekapcsolni



QGIS projekt bemutatása
eszközök

panelek
grafikus felület aktuális vetületi rendszer kódja



Attribútumok:

Digitalizálás:

Panelek

Képernyő bal 
oldalán megjelenő 

ablakok

Eszköztárak testre szabása
Kétféleképpen érhető el:
1.Jobb egérgombbal kattintás a felső menüsor bármely részén
2.„Nézet” menü /„Panelek”, illetve „Eszközsorok” menüpontja

Címke:

Réteg kezelés:

Digitalizálás:

Fájl:

Térképi navigáció:

Eszközsorok

Menüsor alatt 
megjelenő 

segédeszköz ikonok



Réteg kezelés / Vektor réteg hozzáadása

Feladat: ESRI shape rétegek hozzáadása

Qgis_Tanfolyam2014/Fedvények mappa:

Budai_Nat2000.shp
budaitk_hrsz.shp
kulter_budaitk.shp



Rétegekkel kapcsolatos műveletek

rétegek ki/be 
kapcsolásajelkulcs 

kibontása/elrejtése 
réteg típusa 
(pont,vonal,poligon,raszter 
más-más szimbólummal)jelkulcs

aktív réteg

Feladat: Rétegek sorrendjének megváltoztatása

Az ArcView 3.3-hoz 
hasonlóan a műveletek 
jelentős részét az éppen aktív 
réteggel hajtja végre a 
program!



Az egyes rétegek nevén jobb 
egérgombbal kattintva, az itt látható 

menüből választhatunk.

Sok alapvető és gyakran használt 
művelet és beállítási lehetőség érhető 

el innen!

Rétegekkel kapcsolatos műveletek

Réteg 
tulajdonságok 

ablak
(lsd. köv. dia)

Külön is elérhető jobb egérgombbal a 
„Rétegek” ablak fehér felületén kattintva.



Elérhető a réteg nevén jobb egérgombbal, vagy dupla kattintással.

Számos olyan beállítást tartalmaz, melyek lényegesek a réteg megjelenítése szempontjából.

Réteg tulajdonságok ablak

Általános – réteg megjelenő neve, elérési út, vetület, karakter 

kódolás, mérettartományhoz kötött megjelenítéskódolás, mérettartományhoz kötött megjelenítés

Stílus – jelkulcs beállításai

Címkék – címkézés beállításai

Mezők – attribútum táblázat mezői

Összekapcsolások – más táblázatos adatállományokkal létrehozott 

kapcsolatok (join)



Réteg kezelés / Réteg sorrend, Stílus

Réteg stílusának beállítása a „Réteg tulajdonságok” ablakban a „Stílus”  fülön lehetséges.

Ha csak körvonallal akarunk színezni poligonokat, 
akkor is érdemes az „Egyszerű kitöltés”-t használni, a 
kitöltés stílusához pedig a „Nincs ecset” opciót 
választani. Így az esetleges szelekció jól fog látszódni, 
míg „Egyszerű körvonal” esetén ez problémásabb. 



Sorrend Réteg Kitöltés színe Körvonal
színe

Körvonal
vastagsága

Átlátszóság

1 Budai_Nat2000 „Nincs ecset” piros 1 0%

2 budaitk_hrsz narancs fekete 0,26 40%

3 kulter_budaitk „Nincs ecset” fekete 0,5 0%

Réteg kezelés / Stílus beállításai (poligon)

Feladat: A behívott rétegekhez állítsuk be az alábbi stílusokat!

szín

kitöltés típusa



Réteg kezelés / Stílus kezelő ablak

Kedvelt, gyakran használt stílust is
létrehozhatunk és tetszőleges néven
elmenthetünk a stílus kezelőben. Ez bekerül a
mentett stílusok közé, és könnyen
hozzárendelhető bármelyik réteghez.



Projekt mentése
Feladat: Mentsük el a projektet „tanfolyam” néven!

Ehhez a „Mentés” gombot, vagy a menüből a Projekt/Mentés parancsot használhatjuk! 



Feladat: További vektor rétegek hozzáadása és a stílus beállítása.

1. biotika.shp réteg  módosítása:

Réteg kezelés / Stílus beállításai (pont)

QGIS_Tanfolyam2014/Fedvények/Biotika mappa: biotika.shp
elohelytrk2008.shp

pont 
típusa

kitöltés típusa



2. elohelytrk2008.shp réteg  módosítása

1.

2.

3.

Réteg kezelés / Stílus beállításai (kategorizálás)

6.

5.

4.

A jobb értelmezhetőség 
kedvéért ezt a két 

elemtípust az ikonjukra 
kattintva átszínezzük.

Natura élőhely 
típust nem 
tartalmazó  

rekordok legyenek 
fehérek.



Raszter réteg hozzáadása
Feladat: Raszter rétegek hozzáadása a QGIS_Tanfolyam/Fedvények/EOV_10 mappából!

A „Raszter réteg hozzáadás” gomb segítségével adjuk hozzá a projekthez az EOV_10
mappában lévő szelvényeket!

A  program minden szelvény hozzáadásakor  
rákérdez a koordinátarendszerre!



Réteg kezelés / Rétegek csoportosítása

Csoportosíthatjuk a rétegeket a megjelenítési feladatok 
egyszerűsítése érdekében. Az egy csoportban lévő rétegeket 

így egyszerre lehet ki-be kapcsolni, illetve rá tudunk 
nagyítani a csoportra is!

Létrehozása: 
Jobb egérgomb a rétegkezelő felületen/Új csoport. Nevezzük
át a csoportot „EOV_10” névre és húzzuk bele a behívott

Feladat: Hozzáadott raszter rétegek csoportosítása.

át a csoportot „EOV_10” névre és húzzuk bele a behívott
raszter rétegeket!
Húzzuk a csoportot legalulra, hogy a többi réteg láthatóvá
váljon!!

Projekt mentése!



Térképi navigáció eszköztár

Térképi navigáció eszközei:

Térkép eltolás megadott pontra

Térkép eltolás

Mozgatás a szelekcióra (nem nagyítás!)
Nagyítás
Kicsinyítés

Nagyítás az eredeti pixelméretreNagyítás az eredeti pixelméretre
Teljes nagyítás

Szelekcióra nagyítás

Rétegre nagyítás
Előző nagyítás

Következő nagyítás

Frissítés


