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Röviden a VÁTI-ról

 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú 
Társaság:

 1950-1990 között tervező és kutató intézet
 ’90 után a tervezés megújítása, szakmai tanácsadások
 az ezredfordulótól többségében programmenedzsment

 Programvégrehajtás
 ROP
 Európai Területi Együttműködés (korábban INTERREG)

 A TeIR üzemeltetése és fejlesztése („belsős” munkatársakkal)



   A TeIR jogi és üzemeltetési háttere
 Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer  

(TeIR) jogi háttere:
 31/2007 (II.28.) Korm.rend. a területfejlesztéssel és a 

területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a 
kötelező adatközlés szabályairól (állami támogatással)

 Célja:
 támogassa a területfejlesztéssel és területrendezéssel 

foglalkozók munkáját (népesség, gazdaság, táji környezet, 
területi jellemzők folyamatainak bemutatása)

 Integrált adatok:



A rendszer elérhetősége, alkalmazott 
szoftverek, eszközök

Kereskedelmi:
 ORACLE adatbázis
 ESRI Termékek és 

kiterjesztések, főként 
kartográfiai célokra

Nyílt forráskódú:
A webes térképezés terén:
 UMN Mapserver

 PMAPPER
 FUSION

A TeIR webes elérhetősége: https://teir.vati.hu

Alkalmazott szoftverek, eszközök:



PMAPPER és FUSION

Településhálózat projekt:Interaktív elemző és 
egyéb alkalmazások:



Várható tendenciák, okok

 Fejlesztési források: elsősorban 
pályázatokból (pl. ÚMFT)

 „sajátos” pályázati struktúra. pl. … 
informatikai fejlesztések a Közigazgatásban 
KMOP (támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg 1,4 milliárd Ft.)

 egy pályázó 10 és 100 millió Ft. között, a 
következő struktúrában pályázhat:



Példa pályázati struktúrára

Megvalósítás 
költsége:

 Terület-előkészítés 
költségei

 Építés jellegű munkák
 Eszközbeszerzés

Költségtípus

Előkészítési költségek 6%

2%

2%

4%
10%

Bérleti díj 10%

Maximális arány az 
elszámolható összes 

költséghez viszonyítva

Projektmenedzsment 
költsége
Tájékoztatással és 
nyilvánossággal 
kapcsolatos költségek
Mérnök, műszaki ellenőr 
díjazása, laborvizsgálat
ESZA-típusú költségek

A többi a „megvalósítás 
költsége” (min. 66%)

 Nem egyszerű, 
dominánsan 
szoftverbeszerzés 
nélküli pályázatot 
összeállítani...

A többi a „megvalósítás 
költsége” (min. 66%)



Mi a valódi probléma?

 Mi a felhasználói elvárás? 
 (1)naprakész, (1)pontos, adatok
 (2)elemzési lehetősége

Jelenlegi helyzet:
 CD-n, DVD-n érkezett 

adatok
 e-mailben átküldött adatok
 nincs „közvetlen” 

hozzáférés az 
adatszolgáltatók adataihoz

Elvárt helyzet:
 térképi adatok WMS, WFS 

szolgáltatásokkal
 KSH, APEH... adatok 

közvetlenül adatbázisból
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