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Motiváció & előzmények 

• „Kistelepülési építési hatósági feladatok térinformatikai támogatása” 

• Értékteremtés 

• Kíváncsiság 

• Felhasználói kör bővítése  

 

 

• Kapcsolódási pontok (videó) 
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https://www.youtube.com/watch?v=hyDC9o2WlcA&feature=youtu.be


Településrendezési eszközök 

• HÉSZ 
(önk. rendelet) 
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• Szerkezeti Terv 

• Szabályozási Terv 
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HÉSZ függelékek 
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Helyi Építési Szabályzat rajzi és leíró adatait integrálni 

 

HRSZ alapon 

Közérthetően 

Költséghatékonyan 
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• FehérVÁRtervező iroda DXF állományai 

• HÉSZ dokumentáció 

• Egységes séma (Lechner TK) 
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HÉSZ  GIS 

http://lechnerkozpont.hu/cikk/egyseges-sema-es-formatum-a-4tr-ben
https://qgiscloud.com/pudleinere/RackereszturHESZ
https://qgiscloud.com/pudleinere/RackereszturHESZ
https://qgiscloud.com/pudleinere/RackereszturHESZ
https://qgiscloud.com/pudleinere/RackereszturHESZ
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• Szabályozási elemek kiválasztása 

• Földrészletekhez rendelt attribútumok 

• Adatminőség megfigyelés (topológia) 

• Webes megjelenítés 

 

• Egyszerű elemzések 
• Térbeli reláció 
• Szűrés 

• Egyszerű attribútum műveletek 
• Létrehozás, összevonás, törlés 
• Kapcsolás 
• Alapműveletek 
• Kerekítés 
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Nem osztható telkek 
(terület) 
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6m-nél magasabb épület 
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600m2-es épület 
(beépíthetőség) 
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Search Layer 
modullal 
konkrét 
régészeti 
lelőhellyel való 
érintettség 
lekérdezés 



Alaprecept + extrák 

• Adatszolgáltatásból  
• Földrészlethatárok (vonal) -> poligon 
• HRSZ-ek (pont) 

• Szerkezeti Tervből övezethatárok (vonal) -> poligon 
• HÉSZ részletes övezeti szabályozás (táblázat(ok)) 
+ 
• Szabályozási Terv különböző szabályozási elemei (szab.vonalak, lelőhely, 

műemléki környezet, vízbázisvédelem, stb.) 
+ + 
•  Egyéb, szöveges tartalom, pl. függelékek (régészeti lelőhelyek, fásítási 

javaslat) 
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SWOT 
diagram 

Pozitív   Negatív 

Belső ● Hatékony lekérdezés  
● Integrált adattartalom  
● Laikus számára is érthető  
● Egyszerűen megosztható  
● Jogszabálynak való megfelelés elősegítése 
● Elemzési melléktermékek  
● Rugalmasan fejleszthető  
● Szakágakat áthidaló  
● Testre szabható  
● Korszerű  

● Teljesség  
● Statikus tartalom  
● Tervezési ismeretek  
● Egy újabb eszköz (változás)  
● GIS artifacts   

Külső ● Nyitottság az önkormányzat részéről  
● Járási, megyei együttműködés  
● Szakmai érdeklődés  
● Gazdálkodók igényei  
● Vidékre költözők igényei  
● Egyéb közösségi felhasználás  
  

● Hiányos felhasználói ismeretek  
● Megbízhatóság kérdése  
● Szakmai elzárkózás  
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Erősség 

Veszély Lehetőség 

Gyengeség 



A tésztát egy bottal is ki lehet kaparni a 
tálból... 
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...de van rá célszerszám! 
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