
Űrfelvételek 
 
 

Szemináriumot rendezett a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) június elején a 
SPOT IMAGE francia céggel közösen. A szemináriumon külföldi és magyar felhasználók 
előadásai hangzottak el a SPOT IMAGE által rendelkezésre bocsátott űrfelvételek különböző 
célú felhasználásáról. Juhász Géza Péter, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Közhasznú Társaság képviseletében ismertette az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszert (TeIR). Deák József Áron, a Szegedi 
Tudományegyetem oktatója azt mutatta be, hogy milyen fontos szerepe lehetne a TEIR-nek 
például egyes nyomvonalak gazdasági és környezeti szempontból optimális kijelölésében. 
Gábor Péter, a Zöldfácska Kft. (www.zoldfacska.hu) ügyvezetője a szeminárium után a 
főváros és agglomerációja zöldfelület változását tartalmazó űrfotó elemezés dokumentációját 
elküldte a Levegő Munkacsoportnak. 

A TeIR egy elektronikus információs rendszer, melyet a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján hoztak létre Magyarországon. 
Tartalmát és működését az 1997. évi 112. kormányrendelet szabályozza. A TeIR kiépítésével 
a VÁTI-t bízta meg a kormány.  

A TeIR a területfejlesztési és -rendezési tevékenységet végző központi és területi 
szerveket, valamint a nyilvánosságot digitálisan feldolgozott térképi adatokkal látja el az 
ország különböző térségeinek és településeinek, valamint az EU országainak társadalmi, 
gazdasági és környezeti állapotáról. Feladata, hogy információkat biztosítson a területek és a 
településeinek helyzetének figyelemmel kíséréséhez, a területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez, a döntések hatásainak elemzéséhez. 

A TeIR felelőse a VÁTI-ban, Juhász Géza Péter röviden az alábbiak szerint foglalta össze 
a Levegő Munkacsoport részére, miképp tudnak a civil szervezetek és az önkormányzatok a 
rendszerhez hozzáférni. 

A TeIR-ről és a kötelező adatközlés szabályairól rendelkező, május 29-én hatályba lépett 
31/2007. (II.28.) számú kormányrendelet jelentősen kiterjeszti a TeIR-t térítésmentesen, 
illetve részben térítésmentesen használók körét. A 8.§ (2) s) pontja kimondja, hogy a 
„Települési önkormányzatok és hivatalaik”, a 8.§ (2) u) pontja pedig, hogy a „Társadalmi 
szervezetek országos, regionális, megyei és kistérségi szinten külön jogszabály alapján 
létrehozott egyeztető fóruma regisztrált tagjai” térítésmentesen érhetik el a rendszert. Az 
utóbbiakban „meghatározott körön kívüli társadalmi szervezetek számára a hozzáférés a 10. § 
szerinti üzemeltetési szabályzat alapján meghatározott mértékig térítésmentes, az ezen felüli 
szolgáltatást az érintett társadalmi szervezet költségtérítés ellenében veheti igénybe.” 

A települési önkormányzatok ingyenesen, a civil szervezetek pedig 50 alkalommal 
ingyenesen vehetik igénybe a rendszert. Regisztrálni a  

http://www.terport.hu/teirpub/teiradm.user_adm.regisztracio_kategoria címen tudnak, 
ahol  a civil szervezeteknek fentről a 4. pontot kell követni, míg egy önkormányzatnak a 
legelsőt. Regisztrációt követő 30 napon belül a VÁTI Kht. értesíti a szervezetet a rendszerbe 
történő felvételről vagy az esetleges elutasításról. 

Ami még lényeges: a belépés legkésőbb 2008 január 1-jétől (de ha bizonyos technikai 
problémák elhárulnak, akkor az sem kizárt, hogy már a nyártól) csak és kizárólag 
Ügyfélkapun lehetséges, így a leendő felhasználónak célszerű (ha még nincs) ügyfélkapu 
azonosítót kérnie. Részletek a www.magyarorszag.hu oldalon találhatók. 
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