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ELÉRHETŐSÉG 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszer (TeIR)  

www.teir.hu  

MŰKÖDTETÉS 

- Üzemeltető: Lechner Nonprofit Kft. 

- Finanszírozó: Nemzetgazdasági Minisztérium 

- Jogszabályi háttér: 31/2007. (II.28.) Korm. rend. 

FELHASZNÁLÓK 

- központi államigazgatás, háttérintézmények, 

- önkormányzatok,  dekoncentrált szervek, 

- kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények,  

- társadalmi szervezetek, vállalkozások 

http://www.teir.hu/


Szolgáltatások 

NYILVÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 

- Metaadat kereső 

- Térinformatikai alkalmazások  (wms szolgáltatások) 

- Tervezési dokumentumok 

- Előre elkészített statikus térképek 

- Előre definiált mutatókból interaktív térképek, diagramok 

REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK 

- Alapadatok letöltése,  

- Saját indikátorok, lekérdezések összeállítása 



• : 
• Területrendezési Tervek (digitális térképek, WMS kiajánlással) 

• Országos, Megyei, Budapest Agglomeráció, Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet 

Adatkörök  
 

• Statisztikai adatok:  
• NGM, KSH, NAV, FM, BM, MÁK, MBFH, NÉBIH-EI, for-profit 

cégek 
• Digitális térképi adatok: MAVIR, MOL, Magyar Közút NZrt. 

„SAJÁT” ADATOK 

ÁTVETT ADATOK 



Főbb támogatott feladatok 

országos szint 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

 Országos Területrendezési Terv  

 A területi folyamatokról szóló négyévente esedékes Országgyűlési 

Jelentés 

megyék 
 Megyei fejlesztési koncepciók, program (legutóbb 2013-14) 

 Megyei területrendezési terv 

települések 

 Települési helyi esélyegyenlőségi programok megalapozása 

  Járásszékhelyek integrált településfejlesztési stratégiái 

 Településrendezés 



ADATKERESÉS 

Szolgáltatások -1 

- „Mely adatgazdák, hány adata, milyen területi szinten, mely évekre érhető el a 

rendszerben a „személygépkocsi” fogalommal kapcsolatban?” 

TERÜLETI AGGREGÁLÁS, SZŰRÉS 

- „Salgótarjáni járás legfontosabb társadalmi adatai” 

TELEPÜLÉSI ADATGYŰJTÉS 
- „Kapuvár és Csorna valamennyi 2011-es népszámlálási adatának 

összehasonlítása”  

INTÉZMÉNYEK ILLETÉKESSÉGE 

- „ Aba területén illetékes intézmények központjainak lekérdezése, elérhetősége 

km-ben, percben” 



TERVEZÉS TÁMOGATÁS 

Szolgáltatások-2 

- „Bácsalmás integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozásához szükséges  

diagramok, térképek egy gombnyomással történő generálása” 



IDŐSOROS ELEMZÉS 

Szolgáltatások-3 

- „Vándorlási egyenleg Közép-Magyarország településein” 

TELEPÜLÉSI, TÉRSÉGI HELYZETKÉP 

- „Somogy megye térképekkel, diagramokkal illusztrált legfontosabb alapadatai”  

https://www.teir.hu/idosoros-elemzo/?scopetype=1&scopeid=1&areatype=4&leftindicator=6185&rightindicator=6185&selectedareatype=4&selectedareaid=1357&leftpartition=-888.889,-11.452869105691093,1.5500373983738882,6.231083739837262,9.871897560975494,390.597&rightpartition=-888.889,-760.9404000000001,-632.9918,-505.04320000000007,-377.09460000000007,-249.14600000000007,-121.19740000000013,6.751199999999926,134.69979999999987,262.6483999999999,390.597&leftpalette=130,159,255+212,238,255+255,246,163+255,200,181+255,106,89&rightpalette=130,159,255+166,194,255+203,229,255+226,241,224+245,244,183+255,236,167+255,215,175+255,190,171+255,148,130+255,106,89&leftdisplay=map&rightdisplay=trend+chart&leftlegend=true&rightlegend=true&leftinformation=false&rightinformation=false&year=1990


TERVDOKUMENTUMOK 

Szolgáltatások-4 

- „A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében szereplő térségi övezetek 

térképi bemutatása” 

- „Bábolna és a várost érintő magasabb (megyei, regionális, országos) szintű 

fejlesztési tervdokumentumok lekérdezése”  

http://gis.teir.hu/rendezes_bp_agglo/


TELEPÜLÉSEN BELÜLI ADATOK 

Szolgáltatások-5 

- „Általános iskolák elhelyezkedése vs. Gyerekkorúak aránya” 

- 945 intézménytípus POI elemei 

- Budapest, a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok esetében különböző 

tematika szerinti térképek (100x100 méteres rácshálóba)  

 

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1609/


TERÜLETI ADATOK KIMERÍTHETETLEN TÁRHÁZA 

Jelenlegi erősségek 

- TeIR számára kötelezően szolgáltatott adatkör, különböző adatgazdáktól 

- Hosszú idősorok, folyamatos adatátvétel 

- Folyamatos bővülés az igények, releváns tényezők tükrében (pl. e-adatok) 

MEGBÍZHATÓ INFORMÁCIÓK 

- Átvett adatok ellenőrzése 

- Egységes szerkezetű adatbázis 

FELHASZNÁLÓBARÁT ALKALMAZÁSOK 
- Adatbányászat különböző adatbázisok alapadatai között 

- Települési adatok csoportosítása tetszőleges térségekre (járás, agglomeráció, üdülőkörzet 

stb) 

- Előre, egységes módszertannal generált, adott témában releváns  mutatók 

- Térképek, diagramok generálása egy gombnyomásra 

- Testre szabható megjelenítés 



TeIR korszerűsítési tervek  

 
• Teljes megújítás 
• Adatbázis korszerűsítés és új, nyílt forráskódú alapra helyezés 
• Kapcsolódás más rendszerekhez (házon belül is, pl. 

településrendezési tervek) 
• Alkalmazásfejlesztés 
 

 
• Minden nyilvános, ami nyilvános lehet (jogszabálymódosítás) 

 

MŰSZAKILAG 

SZEMLÉLETBEN 



LECHNER TUDÁSKÖZPONT  
 

 

www.lechnerkozpont.hu 

facebook.com/lechnertudaskozpont/ 

 

CÍM: 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59. E/3. ÉP. 

E-MAIL: info@lechnerkozpont.hu  
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