
1. Előzmények
1.1. Programvázlat a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület elnökségi feladatairól a 2014- 
2017. közötti időszakra (http://fairy.hu/blog/?p=11)

9. Turistautak.hu
- a térképszerkesztők, trekkelők autonómiájának biztosítása
- szakosztály kialakítása
- szakmai együttműködés az OMP fejlesztőivel
- döntés az OpenStreetMaps-szel kialakítandó viszonyról
- kapcsolatok kiépítése civil és intézményi felhasználók felé (pl. jelzésfestők, 
túraszervezők)

1.2. Akcióprogram turistautak.hu fórumon (http://turistautak.hu/forum.php?
action=thread&id=strat&message_id=431677)

Szerintem első lépésben célszerű lenne egy átmeneti vezető(sége)t 
megbízni/megválasztani, aki 
 - előkészíti, megszövegezi és széles konszenzussal végleges formába önti a 
turistautak.hu alkotmányát (célok, értékrend, szervezeti felépítés),
 - lebonyolítja a szavazásokat,
 - előkészíti a technikai fejlesztések lehetőségét,
 - egyeztet az egyesület elnökségével.

1.3. Honlap nyitóoldal (http://turistautak.hu/)
A turistautak.hu Magyarország leggyorsabban fejlődő nonprofit térkép-portálja, ingyenesen 
hozzáférhető, igényes elektronikus térképszolgáltatásokkal.
A névben vállalt turistautakon túl a teljes közúthálózat és a települések utcaszintű térképezését is 
végzi, és elektronikus formátumok széles skáláján publikálja. Ezen túlmenően helyek sokaságát 
gyűjti és csoportosítja nyilvánosan elérhető adatbázisában, információkat szolgáltat, 
túraútvonalakat ajánl.
A nagyszabású kezdeményezésen dolgozó lelkes csapat munkája összetett: GPS-es 
terepbejárásoktól térképrajzoláson át a fejlesztésekig mindent magunk végzünk - szabadidőben, 
nonprofit alapon. Interneten szerveződő közösségünk nyitott, folyamatosan várjuk a 
felhasználók visszajelzéseit és újabb tagok bekapcsolódását a munka bármely szintjén.
Régi igény kielégítésére vállalkoztunk, amikor megalakítottuk a turistautak.hu weboldalt.
 Sokan keresnek turistatérképeket a neten, de a klasszikus papíralapú térképek készítői nem 
teszik közzé ezeket online, letöltésre nagy felbontásban pedig (jogi szempontok alapján 
érthetően) főleg nem.
 Sokan érdeklődnek a természetjáráshoz kapcsolódó internetes információs források után. Sok 
adatot közölnek tulajdonosaik, ezekre azonban nehéz rátatlálni, csak a szerencsésebbek érhetők 
el linkgyűjteményekben. Turistaszállások, vendéglők, boltok, vízvételi helyek, látványosságok, 
stb. földrajzi elhelyezkedését nagyon nehéz külterületi címek és megközelítésük leírása alapján, 
webes térkép nélkül a terepen elképzelni.
 Aki túrázáshoz térképes GPS-t vásárol, csalódottan állapíthatja meg, hogy a kereskedők nem 
tudnak magyar turistatérképekkel szolgálni. Vannak autóstérképek, újabban topográfiai térképek 
is, de a jelzett túraútvonalak és a turisták által keresett fontos pontok hiányoznak róluk.
 Mi arra vállalkoztunk, hogy a turisták számára fontos pontokat, utakat összegyűjtjük, földrajzi 
helyhez kapcsoljuk és térképként, valamint kereshetően és letölthetően megjelenítjük az 
interneten.
 Mivel a magyar turistautak nyomvonala nem szerezhető be elektronikus formában (pontos 
földrajzi koordinátákkal), ezért úgy döntöttük, hogy magunk járjuk végig. Túráink során GPS-el 
felmérjük a turistautak nyomvonalait. A munka lényegében abból áll, hogy a bejárt utat trackben 
rögzítjük, majd az összegyűlt adathalmaz alapján letisztázva megrajzoljuk a térképi vonalakat. 
Mindehhez nincs szükség különleges felszerelésre, csupán némi odafigyelésre a bejárás során.
 A végeredményül kapott térkép megjelenik a weben, innen többféle formátumban le is tölthető. 
A nyers turistautakat nagyon jól kiegészítik a topográfiai térképszelvények, a navigációs 
készülékek többségében ezek fóliaként egymásra helyezhetők.
 Az összegyűlt topológiai adatbázis alapján közvetlenül a böngészőprogramban lehetőség nyílik 
automatikus és kézi útvonaltervezésre, az útvonal kiválasztása után itiner készíthető a 
fordulópontok térképvázlatával, az út magasság-diagramjával és az utak egyéb jellemzőinek 
táblázatos összegzésével.
 Folyamatosan dolgozunk újabb és újabb tájegységek felmérésén és feldolgozásán. A 
feldolgozott utakon túl jópár track összegyűlt már, ezeket is igyekszünk minél hamarabb 
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térképpé átdolgozni. A weboldalról letölthetők a nyers trackek is, így látható, hogy miből 
készülnek a térképi vonalak, emellett előzetes információt nyújtanak a még feldolgozatlan, de 
már bejárt helyekről.
 Az adatgyűjtés nem fejeződik be a nyomvonalak bejárásával, menet közben a túrázáshoz 
kapcsolódó pontok (POI) felmérésére is sor kerül, ezek is megjelennek majd a térképeken, 
lehetőség szerint . Ebben a vonatkozásban szoros az együttműködés a geocaching.hu oldallal, 
amelyet a két társaság közti jelentős személyi átfedés is magyaráz: mindkét oldal fejlesztésén 
Kolesár András dolgozik. A távlati tervek között a webes adatszolgáltatás szélesítése, wapos 
elérés és útvonaltervező-ajánló szerepel.
 A turistautak.hu nonprofit kezdeményezés, az összegyűlt adatok saját célra szabadon 
hozzáférhetők az weboldalon, csak az üzleti célú felhasználás korlátozott.
Várjuk mindazokat, akik túraútvonalakon járnak, illetve szívesen vesznek rész az 
adatgyűjtésben, és/vagy az utólagos feldolgozásban.

2. Célok
A turistautak.hu projekt fő célja on-line és off-line térinformatikai szolgáltatások nyújtása terepi 
turisztikai felhasználóknak.

3. Értékrend
- Jogkövető magatartás (személyiségi jogok, magánterület, szerzői és szomszédos jogok tiszteletben 
tartása)
- Felelősségteljes munka (bár a szolgáltatások igénybe vevői nem támaszthatnak polgári jogi 
követeléseket ezen az alapon)
- Minőségi munka (a rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével elérhető pontosság)
- Non-profit (nem cél az anyagi haszonszerzés)

4. Szervezeti felépítés
- Önszerveződésen alapul
- Autonóm.
- Demokratikus elvek alapján működik
- Meritokratikus szempontok is érvényesülnek.
- A tevékenység avulásával is számolunk.
- Fenti szempontok alapján súlyozott döntési mechanizmus.
- Vezetőség főként adminisztratív, döntés előkészítő szereppel.

A lehető legtöbb kérdésben a közösség dönt – akár heti szinten szavazásokat lehet tartani. Például:
- Elvi kérdések (általános licenc, egyedi felhasználási engedélyek, más közösségekhez való 
viszony).
- Technikai kérdések (kimenetek tartalma, külleme, frissítési gyakorisága).
- Térképszerkesztési szabályok.
 
Vezetőség
Egy évre választott tagok.
Szavazások kiírása, lebonyolítása.
Jogosultságok adminisztrálása.
Szerver fejlesztési környezetéhez való hozzáférések beállítása.

Szavazás
Az szavazhat, aki az elmúlt 12 hónapban töltött fel tracket, szerkesztette a térképet.
Minden hónap elsején a szavazati együtthatók kiszámításra kerülnek.
Felhasználónként egy alapszavazat.
Tárgyhavi aktivitási szorzó (előző hónap), skála szélső értékei:
* maximális aktivitás: napi egy szerkesztés vagy track,
* minimális aktivitás: havi egy szerkesztés vagy track,



Előzetes aktivitási szorzó (előző hónap előtti tizenegy hónap), skála szélső értékei:
* maximális aktivitás: napi egy szerkesztés vagy track,
* minimális aktivitás: havi egy szerkesztés vagy track,

Képlet: 2* min( max( 11, n), d)/ d
n= ntrack+ nedit feltöltött trackek és végrehajtott szerkesztések (kivéve apró javítás) száma
d tárgyidőszak napjainak száma

Visszaélésszerű aktivitásért (minőségi munka helyett csak a mennyiség növelése) adott hónapra 
csak alapszavazat jár.
Szavazati jog megvonható destruktív, közösségromboló magatartásért – amiről a többi tag szavaz.


