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• Cím Helye
Működés és felhasználók

• Web alapú informatikai rendszer, https://www.teir.hu

• Jogszabályi háttér: 31/2007. (II.28.) Korm. rend.

• Üzemeltető: Lechner Nonprofit Kft.

• Finanszírozó: Pénzügyminisztérium

• Több mint 3500 regisztrált felhasználó:
• központi államigazgatás, háttérintézmények

• önkormányzatok, dekoncentrált szervek,

• kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények,

• társadalmi szervezetek, vállalkozások

Aktív TeIR felhasználók száma intézménytípusonként, 2018.12.15. (Adatok forrása: Lechner Nonprofit Kft)



• Cím Helye
Adatbázis és funkciók

• Fő cél: területi szempontból releváns adatok egy helyen

• Több száz millió egyedi adatérték, több mint 30 adatgazdától

• Hosszú idősorok

• Széleskörű adatbázis:
• Települési/területi adatok (Demográfia, Társadalmi szolgáltatások, Gazdaság, Környezet, Infrastruktúra

stb.)

• Népszámlálások

• Személyi, vállalati jövedelmek (SZJA, TAO, EVA)

• Munkanélküliség, közfoglalkoztatás

• Önkormányzati finanszírozás

• EU támogatások

• stb.

• Szolgáltatások:
• Területi aggregálás, szűrés

• Saját indikátorok, lekérdezések összeállítása

• Előre, egységes módszertannal generált, adott témában releváns mutató

• Változatos, testreszabható megjelenítés; táblázat, diagram, térkép



• Cím Helye
Továbbfejlesztés céljai

• Adatbázis korszerűsítés

• Alkalmazásfejlesztés

• Felhasználói felület

• Felhasználókezelés

A TeIR-rel kapcsolatos felhasználói elégedettség „A TeIR kapcsán mennyire elégedett az alábbi tényezőkkel?” kérdésre adott 
felhasználói válaszok alapján, 2015. december



• Cím Helye
Adatbázis korszerűsítés

• Adatbázis újraszervezése, idősorok

• Feltöltőfelület adatgazdáknak

• Adatbázisok automatikusan ellenőrzése

• Adatok redundancia-mentes tárolása 

• Metaadatok rögzítése

• Aggregálási szabályok elemi adat szinten

• Területszervezési változások időbeni kezelése



• Cím Helye
Alkalmazásfejlesztés-1

• Összetett szűrőfelület alfanumerikus adatok lekérdezése

• Automatikus adatfrissítés az alkalmazásokban

• Egyszerűbb kiválasztási folyamat adatlekérdezés során

• Ergonomikus, felhasználó barát kereső- és lekérdező felület

• Angol nyelvű felület (általános információk, mutatók)



• Cím Helye
Alkalmazásfejlesztés-2

• Alkalmazás(ok) egységesen kezelhető felülete (pl. 
megjelenítendő évek, területi szintek, aggregálás, szűrés)

• Egyszerűbben, de  az eddigieknél is több opció alapján 
összeállított egyedi kimutatások, lekérdezések

• Rangsorok generálása

• Inflációkövetés



• Cím Helye
Alkalmazásfejlesztés-3

• Vizuálisan szebb térképes megjelenítés, háttéradatok letölthetősége

• Testreszabhatóbb diagramok, térképek riportok előre definiált mutatókból

• „Korlátlan” mennyiségben letölthető alfanumerikus adatok

• Egyes adatokhoz, értékekhez fűzhető módszertani megjegyzések

• Jelzés hibajavításról adott adatot az utóbbi időben használók számára



• Cím Helye
Felhasználókezelés

• Regisztráció, felhasználókezelés teljes folyamatának elektronikus 
támogatása

• Díjköteles szolgáltatásokhoz kapcsolódó „elektronikus fizetés”

• Automatikus rendszerértesítések (pl. adott adatkör frissítéséről)

• Részletesebb felhasználói statisztikák (pl. letöltött adatkörök)

• Funkciókhoz rendelt jogosultságok kezelése



Köszönöm a figyelmet!

https://www.shareicon.net/standing-buildings-people-humanpictos-architect-project-projection-man-building-architecture-677248 

andras.nagy@lechnerkozpont.hu
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