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Települési potenciál – fogalmi keretek

• Területi potenciál: minden terület rendelkezik egyedi potenciálokkal, úgy mint

földrajzi helyzet, méret, olyan tényezőkkel együtt, mint a termelés és infrastruktúra,

éghajlat, természeti erőforrások, életminőség és környezetminőség, vagy a városok

agglomerációs gazdasága, üzleti inkubátorházak, ipari körzetek, hagyományok,

szabályozások…(CEMAT 2006)→ belső erőforrások

• Területi tőke: „minden régió egyedi területi tőkével rendelkezik, amely alapvetően

különbözik más régiók területi tőkéjétől, és bizonyos beruházások a tér egy pontján

magasabb megtérülést tesznek lehetővé, mint a tér bármely más pontján, mert jobban

illeszkednek a területhez, hatékonyabban hasznosítják annak eszközeit, lehetőségeit”

(OECD 2001)

• Innovációs potenciál

• Gazdasági potenciál

• Lokális, helyi erőforrásokra alapozott potenciál→ települési potenciál

ingatlan szint



KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉGVÉDELEMKÖFOP PROJEKTEK

E-ÉPÍTÉS KERETRENDSZER –
INNOVÁCIÓVAL A MAGYAR 
EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN

3D ALAPÚ ADAT 
INFRASTRUKTÚRA 

KIALAKÍTÁSA

E-INGATLAN-
NYILVÁNTARTÁS

A hazai építésügyi folyamatok 

digitalizálását célzó 

közigazgatás-fejlesztés

A hazai építésügy és térségi 

tervezés digitalizálását célzó 

közszolgáltatás-fejlesztés

A földügyi eljárások 

elektronizálása



Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép

NFPT

Ingatlan befektetések optimális 
helyválasztása

Ipari parkok, beruházások támogatása

Döntéshozás támogatása



KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép

és a lakáspiaci átalakulás

Munkahelyeket teremtő 
beruházások →

Változó lakáspiaci trendek 
NFPT alkalmazás 

használatával

Döntéshozók Kihívás

- informatikai eszközökkel
támogatott döntések

- döntési alternatívák 
összehasonlítása

Befektetők Lehetőség
- legoptimálisabb telephely 

(szükséges feltételek, szabályozás)



Településfejlesztési és településrendezési döntések hatása a 
lakóingatlanok piaci értékére

Lakásárakat befolyásoló tényezők →

• új munkahelyeket teremtő beruházások (pl.Győr, Debrecen)

• Iskolák

• Mobilitás

• Közlekedési lehetőségek

• Közművek

• Környék

• Funkciók …

Funkciók elhelyezkedése településen belül → övezetek 
(településrendezési eszközök)



OTrT – Térségi övezetek

Terület- és településrendezés, mint eszköz:

- megelőzés, hosszú távú gondolkodás

- különböző ágazati elképzelések térbeli összehangolása

- természeti-társadalmi-gazdasági kihívások komplex kezelése

Az NFPT-be beépített szabályozások

Alkalmasság:

szabadon 

beépíthető

korlátozottan 

beépíthető

nem beépíthető 

(tiltott)



Térképi rétegek:

Szabályozási Terv→ övezetek

(OTrT, Megyei TrT-k → E-TÉR-ből)

Szakági tervek

Ingatlan-nyilvántartási térkép

Speciális rétegek: pl. barnamező, 
POI, infrastruktúra, Corine stb.

…bővíthető 

Háttér adatbázis:

TeIR→ települési adatok

Ingatlanárak, közmű, elérhetőség

HÉSZ + INY → ingatlan adatok

Önkormányzati adatlap

…bővíthető

Rétegek és háttéradatok



TELEPÜLÉS KERESŐ



INGATLAN KERESŐ



Összehasonlítás



IPARI PARK KERESŐ



• Az alkalmazás jelenleg fejlesztési-tesztelési fázisban  van

• Folyamatosan zajlanak az egyeztetések együttműködő 
partnereinkkel: 

❖Konzorciumi partnerek

❖ÉHÁT

❖Adatgazdák

• Nyilvánosság: 2020 végén

KONKLÚZIÓ HELYETT



Köszönöm a figyelmet!

A Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat 

infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készül.


