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A GPS-ről letöltött gpx kiterjesztésű fájlokat a QGIS beolvassa, majd elmenthetőek 
shape-ként, az attribútum táblázatuk pedig feltölthető a szükséges adatokkal (koordináták, 

fajnév, egyedszám, stb.).

GPX fájl hozzáadása

Feladat: GPX pontréteg hozzáadása: gis_Tanfolyam2014/Fedvények/gps 

mappa (Útvonalpontok_18-AUG-13.gpx)

1.

2.

3.



Útvonalpontok (waypoint) – gps-el felvett pontok
Útvonal (track) – gps által rögzített útvonal

GPX fájl hozzáadása

Feladat: GPX vonalréteg hozzáadása: gis_Tanfolyam2014/Fedvények/gps 

mappa (0818.gpx)

1.

2.

3.



GPX fájl elmentése shape fájlként
Feladat: Betöltött gpx pontfedvény elmentése „20130818_pont.shp” néven, 

illetve az útvonal réteg elmentése „20130818_vonal.shp” néven. 



Attribútum tábla szerkesztése
Feladat: A „20130818_pont.shp” réteg attribútum táblázatából töröljük ki 

a felesleges oszlopokat! 

1. 2.

3.

Szerkesztési mód be/ki Oszlop törlés



Koordináták számolása (Mező kalkulátorral)

1. Indítsuk el a Mező kalkulátort! 2. Hozzunk létre egy új mezőt „wgs_x”
néven, decimális szám típussal 8 

tizedesjegy pontossággal (Élesség)!

3. Válasszuk a Geometria 
eszközök közül a „$x”

parancsot (dupla kattintás)!

4. Hasonló módon hozzuk létre 
a „wgs_y” oszlopot is!

Feladat: Számoltassuk ki a „20130818_pont.shp” réteg attribútum 

táblázatában a pontok koordinátáit!

5. Zárjuk be a szerkesztést és 
mentsük el a változtatásokat!



Koordináták számolása (Geometria eszközzel) 

A Vektor menü/Geometria 
eszközök/Export/geometria hozzáadása

parancsot használjuk! 

Az elvégzett művelet 2 új 
oszlopot ad a táblázathoz és 
kitölti az x,y koordinátákkal! 

Fontos, hogy az eszköz 
használatakor a réteg ne legyen 

szerkesztés alatt! 



Automatikus oszlopkitöltés

3. Írjuk be a nevünket 
két ‘ jel közé!

Feladat: Hozzuk létre és töltsük ki automatikusan az „Adatgyujto” oszlopot!

4. Az OK gomb megnyomása után 
mentsük el a változtatásokat!

2. Válasszuk az „Új 
mező létrehozás”
opciót és hozzuk létre 
az „Adatgyujto”
oszlopot szöveg 
típussal, 50 karakter 
mezőszélességgel!

1. Nyissuk meg a Mező kalkulátort!



Automatikus oszlopkitöltés

3. A fajnév legyen minden 
rekord esetén ‘Seseli 
leucospermum’!

Feladat: Hozzuk létre és töltsük ki automatikusan az „Fajnev” oszlopot!

1. Nyissuk meg a Mező kalkulátort!

4. Az OK gomb megnyomása után 
mentsük el a változtatásokat!

2. Válasszuk az „Új mező
létrehozás” opciót és 
hozzuk létre az „Fajnev”
oszlopot (szöveges, 50 
karakter széles)!



Automatikus oszlopkitöltés (Szelektált sorokra)

1. Az „Új oszlop hozzáadás” gomb segítségével hozzunk létre egy szám típusú oszlopot 
„egyedszam” névvel, az alábbi paraméterekkel!

2. Jelöljük ki az első 10 rekordot!

3. Nyissuk meg a Mező kalkulátort!

Feladat: Hozzuk létre és töltsük fel az „Egyedszam” oszlopot!

4. Válasszuk a „Létező mezők 
frissítése” opciót, majd az 
„egyedszam” oszlopot!

5. Írjuk be két ‘ jel közé az 
egyedszám értéket!

6. Szelektáljuk újabb sorokat 
és töltsük ki más egyedszám 
értékkel!



WGS - EOV konverzió
Feladat: „201308018_pont” réteg konvertálása EOV vetületbe.

A konverzió után újra 
kiszámoltathatjuk a 
koordinátákat. Ha a 
Geometria eszközzel

végezzük a műveletet, 
akkor frissíteni fogja a 
korábban létrehozott 

geometria oszlopokat. Ha 
Mező kalkulátorral 
csináljuk, akkor az 

attribútum táblázatban 
szerepelni fog a WGS és az 

EOV koordináta is! 



Területszámolás (Mezőkalkulátorral)

Feladat: Számoltassuk ki a „0103b_elohely” réteg attribútum táblázatában a 

poligonok terület értékeit!

Feladat: Számoltassuk ki a „0103b_elohely” réteg attribútum táblázatában a 

poligonok terület értékeit!

1. Nyissuk meg az „0103b_elohely” réteg 
attribútum táblázatát!

2. Kapcsoljuk be a szerkesztés!

3. Indítsuk el a Mező kalkulátort!

4. Hozzunk létre egy új mezőt 
„ter_ha” néven, decimális 
típussal, 4 tizedesjegy 
pontossággal (Élesség)!

5. Válasszuk a Geometria eszközök 
közül a „$area” parancsot, majd 
osszuk el 10 000-el, mivel az 
eredményt nem m2-ben, hanem 
hektárban szeretnénk megkapni ! 

6. Kapcsoljuk ki a szerkesztés és 
mentsük el a változtatásokat!



Területszámolás (Geometria eszközzel)

A koordináta számoláshoz hasonlóan a Vektor menü/Geometria eszközök/Export/geometria 
hozzáadása parancsot használjuk! Az elvégzett művelet 2 új oszlopot ad a táblázathoz és 

kitölti az terület (Area), illetve kerület (Perimeter) értékekkel! 

Előfordulhat, hogy a területszámolás 
hibásan működik. Ennek oka 

valószínűleg a sokféle vetületi rendszer 
együttes alkalmazása, illetve a Google 

réteg  használata. Megoldás tud lenni, ha 
a réteget egy üres projektbe behívjuk és 

ott számoltatjuk ki a területet.



Elemző eszközök/Alapstatisztika

Feladat: Számoljuk ki az „0103b_elohely” réteg poligonjainak összterület értékét!Feladat: Számoljuk ki az „0103b_elohely” réteg poligonjainak összterület értékét!

A Vektor menü/Elemző eszközök/Alapstatisztika parancsát használjuk! 

Ha nem az összes poligonra 
szeretnénk statisztikát számolni, 

akkor érdemes kiszelektálni a 
kívánt poligonokat és beikszelni a 
„Csak szelektált elemekre” sort!



További Elemző eszközök

Poligonon belüli vonalak hossza, illetve 
poligonon belüli pontok száma 
(eredmény shape fájl attribútum 

táblázatába beírva).

Pl. adott helyrajzi számba eső fajadat 
pontok száma.



Geoprocessing eszköz

Térbeli műveletek fedvényen belül és 
fedvények között. 

Ezek használatakor az eredmény 
mindig egy új shape fájl lesz, az eredeti 

rétegek nem módosulnak. 

Konvex körvonal

Unió
Szimmetrikus

különbség

Vág

Különbség

Összevon

Metszés

Övezet(ek)

Fedvény elvágása egy másik fedvénnyel (ArcGIS „Clip” parancsa)

Két fedvény összes poligonjának összemetszése (ArcGIS „Union” parancsa)

Két fedvény nem metsző részei (Metszés inverze)

Pufferzóna létrehozása (ArcGIS „Buffer” parancsa)

Konvex körvonal létrehozása

Két fedvény metsző részei (ArcGIS „Intersect” parancsa)

Azonos attribútumú poligonok összevonása (ArcGIS „Dissolve” parancsa)

A Vágás inverze (ArcGIS „Erase” parancsa)



Geometria eszközök

Többrészű poligon – amikor egy 
rekordhoz több poligon tartozik

Egyrészű poligon – amikor minden 
poligon külön rekord

Vonal vagy poligon réteg 
törésponti koordinátáiból 

pontfedvényt készít.

Poligon/vonal konverziós 
eszközök



Adatkezelő eszközök/
Attribútumok kapcsolása hely alapján

Az egyik fedvény attribútum 
táblázatába térbeli egyezés alapján a 

másik fedvény attribútum adatai 
kerülnek.

Például kapcsolhatjuk a fajadatok 
attribútum táblázatához a helyrajzi 

számos fedvény adatait. Kimenetként 
egy új fedvény jön létre, amely mindkét 

réteg attribútum adatait tartalmazza.



További Adatkezelő eszközök

Réteg darabolása több shape fájlba, 
valamely attribútum adat alapján.

Például az élőhelytérképet 
darabolhatjuk a Natura élőhelytípus 

alapján, így minden élőhelytípusról lesz 
külön fedvény.

Kimenetként egy mappát kell 
megadnunk, ahova a létrehozott 

rétegeket fogja rakni a program (az 
elnevezés automatikus).

Rétegek egyesítése egy shape fájlba.

Az egyesítendő rétegeknek egy 
mappában kell lenniük!


