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A projekt indokoltsága

A közszférában keletkező adatok túlnyomó része térbeli adat 
(téradat), a döntések 60-80%-nak alapjául szolgál. 

A közszféra hatékony működését nehezíti ugyanakkor, hogy 

• téradatbázisok széttagoltak

• hiányzik az együttműködés, átjárhatóság

• hiányzik az egységes geometriai alap

• többszörös (párhuzamos) adatgyűjtések valósulnak meg



A projekt célja

Az NTI projekt célja 

• az állami téradat-infrastruktúra kezelői közötti interoperabilitás
növelése,

• az állami nyilvántartások közötti – szabványos eszközök 
igénybevételével biztosítható – átjárhatóság megteremtése,

• annak biztosítása, hogy az állami téradatbázisok adattartalma –
jogosultsághoz kötötten – minél szélesebb körben elérhetővé 
váljon,

• új elektronikus szolgáltatások fejlesztése.
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Fejlesztendő alkalmazások (példák)

• Barnamezős területek adatbázisa

• Természetvédelemi Monitorozás Központ 

• Precíziós mezőgazdasági adatszolgáltatás 

• Katasztrófavédelem támogatása

• Geoshop / geoportál

• Árvíz- és belvíz-monitoring, árvíz-, belvíz és aszály-relatívgyakorisági 
térkép 

• Területrendezési adatok szolgáltatása

• Településtervezés, településmonitoring alkalmazás



Főbb mérföldkövek 1.

2016. I. – II.  negyedév:

Előkészítést biztosító támogatási szerződés megkötése

2016. II. negyedév:

Jogszabályi környezet megteremtése

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Alkalmazásfejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárások 
előkészítése



Főbb mérföldkövek 2.

2016. III. negyedév:

Fejlesztés megkezdése

2017. III. negyedév:

A projekt első szakaszának lezárása
• FM háttérintézmények csatlakozása

• Működő NTI Központi Rendszer

2018. IV. negyedév: 

A projekt első szakaszának kiterjesztése



Kapcsolódó projektek

KÖFOP-1.2.1. Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

KÖFOP-1.2.1. E-ingatlan-nyilvántartás kialakítása (e-ING)

KÖFOP-1.2.2. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

KÖFOP-1.2.2. Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának 
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében

KÖFOP-1.2.2. Központosított kormányzati informatikai rendszer 
bővítése - „KKIR3”

KÖFOP-1.2.2. 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása



Konzorciumi tagok 

Földművelésügyi Minisztérium (konzorciumvezető)
• Projekt képviselete a kormányban jogszabály alkotási feladatok kapcsán

• Szervezetek projektbeli közreműködésének koordinálása

• Munkacsoportokban való részvétel

• Disszeminációs feladatok

Földmérési és Távérzékelési Intézet (szakmai megvalósító)
• Projekt előkészítése

• Projekt szakmai feladatainak végrehajtása

• Fejlesztések koordinálása

• Jogszabály alkotási feladatokban való közreműködés

Kormányzati és Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Belügyminisztérium



Köszönöm a figyelmet!


