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Attribútumok eszköztár

Elem azonosítás - kiválasztott 
objektum, adatainak megjelenítése

Elem szelektálás

Elem szelektálás megszüntetése

Mérés– távolság és területmérés

Attribútum táblázat 
megnyitása

Elem szelektálás kifejezéssel

Mező kalkulátor



Attribútum táblázatok
Az attribútumok hordozzák az egyes földrajzi objektumok (pont, vonal, poligon) 
leíró információit.  Attribútum táblázat megnyitása 2 féle módon lehetséges:

1 rekord
és a hozzá tartozó leíró adatok

sor  = rekord
oszlop = mező



Szelekció (kijelölés): 
sorszámra kattintva 

Attribútum táblázatok

Szerkesztés eszközei:
csak akkor aktívak , ha szerkesztés alatt van a táblázat

Szelekció eszközei

sorszámra kattintva 
(több sor kijelölésekor ctrl, 

vagy shift billentyű)

A kijelölt elemek a térképen is 
láthatóak sárga színnel. 

A kijelölés fordítva is 
működik, ha a térképen 

jelölünk meg poligonokat, 
akkor a hozzájuk tartozó 

adatsorok is kijelölődnek az 
adattáblában.



Vektor réteg hozzáadása a QGIS_Tanfolyam2014/Fedvények/Erdo mappából.

Szűrő
Feladat: A perbáli erdőrészletek közül a 20-as számú erdőtag szűrése. 

„Lekérdezés készítés” ablak elérése:

1. Réteg nevén jobb egér gombbal kattintva a „Szűrő”
paranccsal, vagy

2. „Réteg tulajdonságok” ablakban az „Általános” fülön
kell a „Lekérdezés készítés” gomb segítségével!



Ezzel a paranccsal csak a 
lekérdezett objektumok lesznek 
láthatóak. Ha később töröljük az 

Azokat az elemeket 
keressük, melyek  TAG 

oszlopában 20-as 
attribútum  szerepel.Attribútum 

táblázat 
oszlopai

A kiválasztott 
oszlopban 

előforduló értékek 
listája.

1.

Szűrő
Feladat: A perbáli erdőrészletek közül a 20-as számú erdőtag szűrése. 

láthatóak. Ha később töröljük az 
alsó ablakból a definíciót, újra 
látható lesz az egész fedvény.

3.

2.

4.



Nagyítás a rétegre



A címkézés alapjául szolgáló mezőt és a címkézés egyéb tulajdonságait a „Réteg 
tulajdonságok” ablakban a „Címkék” fülön lehet beállítani.  

Ez közvetlenül is elérhető a „Címke” eszközsorról.

Címkézés
Feladat: Címkézzük a „kulter_budaitk” réteget a települések nevével !

Beállítható:
• feliratozás stílusa (betű típus, méret, szín)
• elhelyezkedés iránya 
• méretarány függő rajzolás
• övezet
• eltolás
• stb.



A magyar ékezetes betűk megjelenítéséhez sokszor szükséges beállítani a karaterkódolást. 

Az ISO 8859-2 olyan karakterkódolási szabvány, melyben minden magyar ékezetes betű 
megtalálható.  Ennek beállítása után a réteget elmenthetjük UTF-8 kódolással is, az 

ékezetes betűk megmaradnak.

Karakter kódolás



Címkézés kifejezéssel
Feladat: Címkézzük az „erdo_perbal” réteget az erdőrészletek területadataival!

A Formatálás menüpontban 
beállíthatjuk a tizedesjegyek 

számát!



Címkézés kifejezéssel
Feladat: Címkézzük az „erdo_perbal” réteget a tag és részletkód együttes 

használatával alapján!

A címkék jobb elhelyezéséhez 
használjuk  az „Elhelyezés”
menüpontban a „Vízszintes” 

beállítást!



Elemek szelektálása

Szelektálás

Szelektálás megszüntetése

A szelektálás mindig az aktív rétegen történik. A szelektált 
elemek sárga kitöltéssel jelennek meg és az attribútum 

táblázatban is kijelölésre kerülnek.

Szelektálás kifejezéssel



Elemek szelektálása kifejezéssel
Feladat: Az 5 ha-nál nagyobb erdőrészleteket keressük!



Szelekcióra nagyítás

Szelekcióra nagyítás gombbal nagyítsunk a kiszelektált poligonokra! 

Az eszköz mindig az 
aktív réteg szelektált 

elemeire nagyít!



Mentés másként, Szelekció mentése másként

Szelekció mentése másként : 
szelektált elemek elmentése 

új shape fájlként.

Mentés másként : 
réteg elmentése új shape fájlként.

Szűrés esetén csak a szűrt 
elemeket menti el az új rétegbe!

Projekt mentése!



HIBA!!! Ilyenkor azokat 

a poligonokat, ahol  az 

ALRKOD oszlop üres nem 

címkézi fel!!!

Feladat: „budaitk_hrsz” réteg címkézése a hrsz kód (HRSZKOD) és az alrészlet

(ALRESZLET) alapján!

Helyrajzi számos fedvény címkézése

A megoldás 
egy függvény 

beszúrása

címkézi fel!!!



Perbál 0103 b alrészlet keresése 
„Szelektálás kifejezéssel” eszköz 
használatával.

Feladat: A 0103/b helyrajzi számhoz tartozó fajadatokat keressük!

Elemek szelektálása pozíció alapján

Szelekcióra nagyítás
1. 2.



Az alrészlethez tartozó fajadatok szelektálása a biotika rétegből.
a) „Vektor/Kutató eszközök/Szelekció pozíció alapján”

Feladat: A 0103/b helyrajzi számhoz tartozó fajadatokat keressük!

Elemek szelektálása pozíció alapján

Az eszköz térbeli egyezés alapján 
szelektálja az elemeket.



Szelekció mentése másként
Feladat: 

A szelektált alrészlet elmentése új shape fájlba „0103b_poly” néven! 

A szelektált pontadatok elmentése új shape fájlba „0103b_fajok” néven!



1. Nyissuk meg a  „fajok” réteg attribútum táblázatát!
2. Használjuk a „Szelekció kifejezéssel” gombot!

Feladat: Válogassuk le és mentsük el excel fájlként a „0103b_fajok” rétegből a Natura2000 

listán szereplő fajokat!

A táblázat „Natura” nevű 
oszlopa tartalmazza, 

hogy az egyes 
rekordokhoz tartozó 

fajok a Habitat Direktíva 

Szelektálás kifejezéssel táblázatból

3. „Szelektált sorok legfelülre mozgatása” gomb.

4 . A szelektált sorokat mentsük el a „Szelektált 
sorok másolása vágólapra” gomb segítségével!

5. Nyissunk meg egy excel táblázatot és illesszük be 
a másolt sorokat!

6. Szüntessük meg a szelekciót!

fajok a Habitat Direktíva 
melyik függelékén 

szerepelnek.



Feladat: Szűrő használatával válogassuk le a „0103b_fajok” rétegből a védett, 

fokozottan védett és Natura2000 listán szereplő fajokat!

Szűrő

A nem védett fajokat nem 
szeretnénk megjeleníteni, 

ezért úgy állítjuk be a 
szűrőt, hogy ezek ne 
legyenek láthatók. 



Stílus beállítása

1. Az „0103b_poly” réteg  színezése legyen kék körvonal, 1-es vonalvastagsággal!

2. A  „0103b_fajok” réteget színezzük a fajnevek szerint!

Feladat: Stílus beállítás a 0103b és a 0103b_fajok réteghez!



Szelekció pozíció alapján

1. Kapcsoljuk be az „elohelytrk2008” fedvényt, és rendezzük úgy a rétegeket, hogy felülre 
kerüljön a „0103b_fajok” és a „0103b_poly” réteg!

2. A „Szelekció pozíció alapján” parancs segítségével válasszuk ki az élőhelytérkép  0103 b 
alrészletet érintő poligonjait!

Feladat: Válogassuk le az élőhelytérkép 0103 b alrészletet érintő poligonjait!

3. A „Szelekció mentése más 
néven” parancs segítségével 

mentsük el a kiszelektált 
elemeket „0103b_elohely” 

néven!


