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KÖFOP felhívás, célok

• Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 
(KÖFOP)

• 1. prioritás: adminisztratív terhek csökkentése
– elektronikus folyamatok fejlesztése

– szakrendszerek (tovább)fejlesztése

– két specifikus cél:
• … bürokrácia csökkentése

• … e-ügyintézési megoldások bevezetése



KÖFOP célok a gyakorlatban

• elképzelések, javaslatok KÖFOP fókusza

• már elektronizált folyamatok egyes láncszemeinek tovább 
fejlesztése, támogatása
– Szakértő Keresés és Szerződéskötés elektronikus támogatása 

– Nemzeti Mintaterv-katalógus

– Műszaki Irányelv Program

• döntően papír alapú folyamatok elektronizálása, e-ügyintési 
megoldások bevezetése
– közműegyeztetés

– térségi tervezés (terület- és településrendezés/fejlesztés)…



Térségi tervezés
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Fejlesztések szükségessége, példa
• Terület- és településrendezési tervezési folyamatok: 

• jelenleg nem elektronizáltak

• érdemi térinformatikai támogatás nélkül működnek

• Aktuális helyzet egy adott beruházás megfelelő ingatlanának 
kijelölésekor (hiányzó vagy minimális informatikai támogatás):
• ingatlan keresése

• információ egy adott ingatlan vonatkozó építési előírásairól

• ingatlan vásárlása

• építési előírások módosítása (település és/vagy területrendezési terv)

• beruházás megkezdése



Ingatlan(ok) keresése

Szeged közigazgatási határán belül, 
hol tudok nagy kiterjedésű (>25 ha) 
gazdasági területet létrehozni?

Településrendezési terv által kijelölt

Területrendezési terv alapján fejlesztések 
megengedettek

Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép (NFPT) 
Nagy kiterjedésű (>25 ha) 
zöldmezős iparterületet hol 
lehet kialakítani az országban ?

5000 főnél több lakossal rendelkező 
településen hol lehet nagy kiterjedésű (>25 
ha) zöldmezős iparterületet kialakítani?



Ingatlan(ok) keresése
Digitális domborzatmodell és digitális felszínmodell megtekintése (A Nemzeti 
Téradat Infrastruktúra része)



Információ építési előírásokról 1.
• Webes felület, ahol az ország minden településére vonatkozó 

rendezési terv megtekinthető 



Információ építési előírásokról 2.



Információ építési előírásokról 3.

• Kapcsolódó feladatok:
• az ország minden rendezési tervének vektoros 

feldolgozása és 3D adatbázisba szervezése
• a jövőben frissülő állományok automatizált adatbázisba 

szervezése
• a rendezési tervek webes felülete térinformatikai 

elemzési lehetőségekkel



Rendezési terv módosítása
Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR)

Egyeztető Modul, Tájékoztató Modul, Tervezői Modul



Rendezési terv módosítása



Téradatok a tervezők részére
• Aktuális helyzet: egyedi adatkérések és adatszolgáltatások

• Fejlesztés után: Térségi Tervezési Integrált Térképi Szolgáltatás (TTIT)



Téradatok a tervezőktől
Tervezők  Önkormányzat  Lechner Nonprofit Kft.

• Aktuális helyzet:
• Megyei rendezési tervek esetén: GML formátum
• Településrendezési tervek esetén: Jellemzően PDF formátum

• Fejlesztés után:
• Adatok webes feltöltési kötelezettsége
• Adatok automatikus ellenőrzése (tartalmi, topológiai)
• Feltöltött adatok geoadatbázisba szervezése



LECHNER TUDÁSKÖZPONT 
TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

www.lechnerkozpont.hu

facebook.com/lechnertudaskozpont

https://twitter.com/lechnerkozpont

linkedin.com/company/lechner-tudaskozpont

https://plus.google.com/lechnertudaskozpont

youtube.com/lechnertudaskozpont

info@lechnerkozpont.hu

+36 1 279-2640, +36 1 279-2610

1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. ép.

Köszönöm a figyelmet!

http://www.lechnerkozpont.hu/
https://www.facebook.com/lechnertudaskozpont/
https://twitter.com/lechnerkozpont
https://www.linkedin.com/company/lechner-tud%C3%A1sk%C3%B6zpont
https://plus.google.com/103416924777764470354
https://www.youtube.com/channel/UC0Nz-6g4Ulv7F1RGSWe452g

