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Egységes Országos Vetület (EOV) megadása és vetületi transzformációk a  
Quantum GIS (v1.6) programban 

 
 
A QGIS OS térinformatikai programban lehetıségünk van a leggyakrabban használt hazai 
térképi vetület, az EOV definiálására. Az összeállítás a „További segítség” részben jelzett, dr. 
Siki Zoltán által kiadott és saját korábbi gyakorlati segédletek felhasználásával készült. 
 
 
1. Az EOV megadásának kétféle módja 
 
1.1 Egyéni vetület 
 
A Beállítások / Egyéni vetület… pont alatt megnyíló ablakban írjuk be a következıket: 
 
Név: EOV_jav 
Paraméterek:  
 
+proj=somerc +lat_0=47.14439372222222 +lon_0=19.04857177777778 +k_0=0.99993 
+x_0=650000 +y_0=200000 +ellps=GRS67 +towgs84=57.01,-69.97,-9.29,0,0,0,0 
+units=m +no_defs 

 

 
 
Az EOV vetület és a WGS 84 földrajzi koordináta rendszer közötti átszámítás numerikus 
pontosságát a Teszt ablakban ellenırizhetjük. A Paraméterekhez újra bemásolva a fönti 



egyenletet és az SZTE BTK épület (Egyetem u.) tetején állandósított alappont ábrán látható 
földrajzi koordinátáit beírva a Cél vetület oszlopban kapott EOV értékek a „hibátlan” EOV 
Y,X: (734291.4; 100885.7) értékeket 0,5 méter alatti pontossággal adják vissza. 
 
Feladat: Ellenırizzük a transzformáció pontosságát a következı EUREF pontokon és 
számítsuk ki az átszámítás középhibáját! 
 

WGS84 EOV EUREF 
Pont neve Földrajzi 

szélesség 
Földrajzi 
hosszúság 

Y X 

Csanádalberti 46-19-10.436 20-40-14.788 775016.4 109637.0 

Csarnóta 45-53-01.016 18-13-01.802 585536.6 60221.3 

Penc 47-47-22.561 19-16-53.487 667539.3 271786.7 

Sopron 47-38-44.170 16-36-14.944 466458.0 258621.4 

Tarpa 48-07-46.379 22-32-56.937 910597.7 315396.4 

 
1.2 A QGIS program Spatial Reference System állományának módosítása 
 
A QGIS program telepítése során létrejött C:\Program Files\Quantum GIS 
Copiapo\apps\qgis\resources könyvtárban az srs.db vetületi adatbázis állományt cseréljük ki 
a mellékelt, módosított srs.db állományra. Az 1.5 és 1.6 verziókkal tesztelt fájl errıl a címrıl 
is lementhetı! 
 
2. Vektor és raszter réteg vetületi rendszerének megadása 
 
2.1 Vektor  
Egy korábban EOV-ben készült, de prj vetületi állománnyal nem rendelkezı shape vektor 
réteg megnyitása után a Réteg / Tulajdonságok ablakban adjuk meg (Általános / Add meg a 
vetületet) vagy az 1.1 pontban definiált EOV_jav „Felhasználói Koordinátarendszert”, vagy az 
1.2 pontban módosított  HD72 / EOV vetületet a Keres sorba beírt 23700 kóddal. 
 

 
 
2.2 Raszter 
A raszter réteg megnyitása után a Réteg / Tulajdonságok ablakban adjuk meg (Általános / 
Koordinátarendszer/Megad) az 1 pontban definiált HD72/EOV vetületet! 
 
Feladat: Adjuk meg a mellékelt „teto.shp”  és „lf_05.jpg” állományokhoz az EOV vetületet! 



 3. Vektor réteg mentése másik vetületi rendszerbe 
 
Az EOV shape állományunkból hozzunk létre a Google Earth (GE) programban 
megjeleníthetı fájlt! Ehhez a Réteg / Mentés másként ablakban a KML formátumot kell 
megadnunk, a kimeneti fájl nevét, valamint a CRS sorban a Tallóz gomb megnyomásával, az 
elızı pontban megismert ablakban, a WGS 84 földrajzi koordinátarendszert! 
!Megjegyzés: A QGIS-ben a raszter rétegeket csak a Georeferáló modullal tudjuk adott 
vetületi rendszerbe transzformálni! 
  

 
 

Feladat:  
1. A létrehozott .kml fájl megnyitásával jelenítsük meg GE-ben a „tetı” alappontot. 

Vizsgáljuk meg a megjelenített pont pozíciójának és a hibátlan alappont-pozíció 
eltérésének okait! 

2. Végezzük el a konverziót UTM vetületbe is! (Vetületi koordinátarendszerek / UTM 
34S) 

 
4. Projekt vetületi rendszerének beállítása „röptében” transzformálással 
 
A rétegek koordináta ill. vetületi rendszerének beállításához hasonlóan a projektünkhöz is 
hozzárendelhetünk egy koordinátarendszert/vetületet. A projekt alapértelmezett 
koordinátarendszere a WGS 84, ezt a Beállítások/Projekt tulajdonságok menüpontnál tudjuk 
beállítani, a Koordinátarendszer (CRS) fülön. Itt a réteghez hasonlóan állíthatjuk be a 
vetületi/koordinátarendszert. Amennyiben a réteg és a projekt vetületi/koordinátarendszere 
eltérı, a QGIS nem transzformálja át automatikusan a vektor rétegeket, ehhez a Röptében 
transzformálást engedélyeznie kell. 
 
Feladat: A tetı alappont EOV, WGS 84 és UTM rendszerő shape állományait, valamint a 
mellékelt EOV topográfiai térkép kivágatot jelenítsük meg HD72/EOV vetületi rendszerő 
projektben! 
 
!Segítség: ha a szimultán megjelenítendı vektor és raszter rétegeink vetületi rendszere (2. 
pont!) eltér egymástól, akkor a 4. pont szerint a projekt vetületi rendszere legyen a raszter 
vetületi rendszere, majd kapcsoljuk be a röptében transzformálást, így a vektoros rétegeink is 
a megfelelı vetületi rendszerben jelennek meg! 



További segítség 
 
Siki Zoltán: Vetületek és vetületi átszámítások a QGIS-ban (1.5 verzió) 
Tobak Zalán, Kovács Ferenc: Geoinformatika alapjai. Quantum GIS 1.0 gyakorlat 
 
Geodéziai és térinformatikai szabadszoftverek 
http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/index.html 
 
http://www.qgis.org/wiki/Welcome_to_the_QGIS_Wiki 
http://www.qgis.org/wiki/Download 
 
CASCADOSS: Nyílt forráskódú térinformatikai és távérzékelési szoftverek a környezeti 
alkalmazásokban 
 


