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2007 tavaszÃ¡ra elkÃ©szÃ¼lt az utolsÃ³ fÃµvÃ¡rosi kerÃ¼let digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi adatÃ¡llomÃ¡nya is. Ezzel lezÃ¡rul egy kÃ¶zel
Ã©ves idÃµszak, amely a tÃ©rkÃ©pek kezelÃ©sÃ©re alkalmas rendszer kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡tÃ³l kezdÃµdÃ¶tt.
A budapesti digitÃ¡lis ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pek jelene Ã©s jÃ¶vÃµjeSzilvay Gergely
FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal
1996 Ã³ta folyik a fÃµvÃ¡rosi digitÃ¡lis ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pek kÃ©szÃ-tÃ©se Ã©s forgalomba adÃ¡sa. 2007 tavasz
elkÃ©szÃ¼lt az utolsÃ³ kerÃ¼let adatÃ¡llomÃ¡nya is. Ezzel lezÃ¡rul egy kÃ¶zel 11 Ã©ves idÃµszak, amely a tÃ©rkÃ©pek kezelÃ
alkalmas rendszer kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡tÃ³l kezdÃµdÃ¶tt. Új korszak kezdÃµdik, mert a fÃµ feladatunk a tÃ©rkÃ©p karbantartÃ¡sa Ã©
nyilvÃ¡ntartÃ¡si feladatok vÃ©grehajtÃ¡sa. Az elkÃ©szÃ¼lt tÃ©rkÃ©pi adatÃ¡llomÃ¡ny Ãºj tÃ¡vlatokat nyit az adatok forgalmazÃ¡
terÃ¼letÃ©n. A lehetÃµsÃ©gek feltÃ¡rÃ¡sa, az adatokat felhasznÃ¡lÃ³k igÃ©nyeinek felkutatÃ¡sa Ã©s mÃ©g sok mÃ¡s szempon
adatigÃ©nyek kielÃ©gÃ-tÃ©se Ãºj szemlÃ©letet kÃ¶vetel a FÃ¶ldhivatal munkatÃ¡rsaitÃ³l. Az alÃ¡bbiakban felidÃ©zem az
adatÃ¡llomÃ¡ny kÃ©szÃ-tÃ©se sorÃ¡n szerzett tapasztalatokat Ã©s beszÃ¡molok a korszerÃ» adatszolgÃ¡ltatÃ¡s terÃ¼letÃ©n e
eredmÃ©nyekrÃµl Ã©s tervekrÃµl.VisszatekintÃ©s

1980-as Ã©vek: A numerikus adatok digitÃ¡lis rÃ¶gzÃ-tÃ©se
1990-es Ã©vek: FÃ¶ldhivatalok szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se projekt
NKP Kht. MegalakulÃ¡sa
SvÃ¡jci segÃ©lyprogram tÃ¡mogatÃ¡s
INFOCAM rendszer bevezetÃ©se, az V. Ã©s XIV. kerÃ¼letek forgalomba adÃ¡sa
2000-es Ã©vek: A nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pek beltartalmÃ¡nak digitalizÃ¡lÃ¡sa
Az elkÃ©szÃ¼lt tÃ©rkÃ©pek forgalomba adÃ¡sa
DAT tÃ©rkÃ©pek kÃ©szÃ-tÃ©se Ã©s forgalomba adÃ¡saA XX. szÃ¡zad elejÃ©n tÃ¶rtÃ©nt budapesti vÃ¡rosmÃ©r
nyÃºjtottak a mai tÃ©rkÃ©pekhez. A numerikus felmÃ©rÃ©s eredmÃ©nyeinek szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes rÃ¶gzÃ-tÃ©se a 80-as Ã©ve
lÃ©pÃ©se volt a mai rendszer kialakÃ-tÃ¡sÃ¡nak, Ã-gy elÃµdeink kivÃ¡lÃ³ munkÃ¡ja tovÃ¡bb Ã©l a XXI. szÃ¡zadban is. A PC-k
megjelenÃ©se tovÃ¡bbi lehetÃµsÃ©geket biztosÃ-tott az adatok kezelÃ©sÃ©ben, Ã-gy a &bdquo;FÃ¶ldhivatalok
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se&rdquo; projekt keretÃ©ben a hivatalhoz kerÃ¼lÃµ szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pek nem csak a tulajdoni lap ada
kezelÃ©sÃ©t tette kÃ¶nnyebbÃ©, hanem a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi adatok hivatalon belÃ¼li kezelÃ©sÃ©t is. Az NKP Kht. 1996-ban
tÃ¶rtÃ©nÃµ megalakulÃ¡sa felgyorsÃ-totta a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t.A budapesti DAT tÃ©rkÃ©pek elÃµÃ¡llÃ-tÃ
elejÃ©n kerÃ¼lt sor. A svÃ¡jci segÃ©lyprogram keretÃ©ben telepÃ-tett INFOCAM tÃ©rkÃ©pkezelÃµ program 1998-ban kezdett
Ã¼zemelni elsÃµkÃ©nt az V. Ã©s a XIV. kerÃ¼letek adataival. Az INFOCAM rendszer bevezetÃ©se sorÃ¡n szerzett
tapasztalatok alapjÃ¡n kezdÃµdÃ¶tt el az egyes kerÃ¼letek nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©peinek beltartalmÃ¡nak digitalizÃ¡lÃ¡sa. 200
elejÃ©tÃµl felgyorsult a DAT tÃ©rkÃ©pek elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sa Ã©s ez magÃ¡val hozta a gyorsabb Ã¼temÃ» forgalomba adÃ¡st is. E
eredmÃ©nye, hogy az elmÃºlt 3 Ã©vben 8 kerÃ¼let forgalomba adÃ¡sÃ¡ra kerÃ¼lt sor. 2007 jÃºnius 29-Ã©n utolsÃ³kÃ©nt
forgalomba adtuk a XII. kerÃ¼let digitÃ¡lis ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pi adatÃ¡llomÃ¡nyÃ¡t is Ã©s ezzel befejezÃµdÃ¶tt
Budapest ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ¡nak digitÃ¡lis Ã¡talakÃ-tÃ¡sa.Az adatok forgalomba adÃ¡sÃ¡nak jelentÃµsÃ©ge
- A tÃ©rkÃ©pi Ã©s tulajdoni lapok adatainak egyezÃµsÃ©ge.
- HelyrajziszÃ¡m, alrÃ©szlet, mÃ»velÃ©si Ã¡g Ã©s terÃ¼let azonossÃ¡g. KerÃ¼letFeltÃ¶ltÃ¶tt terÃ¼letValÃ³s
terÃ¼letEltÃ©rÃ©s1.KER.7 190 4883 408 1873 782 3012.KER.42 544 91836 337 3836 207 5353.KER.60 349 96139 700
63120 649 3304.KER.20 420 87618 822 0641 598 8127.KER.7 010 9682 086 7374 924 2318.KER.12 355 9326 853
2245 502 70811.KER.122 714 65533 470 98089 243 67514.KER.155 635 37218 125 331137 510 04116.KER.71 828
53833 513 69138 314 84717.KER.94 173 69654 819 80939 353 88718.KER.106 197 99238 602 77667 595
21620.KER.14 163 80312 178 0971 985 70622.KER.90 263 96634 250 02456 013 942A BIIR rendszerbe a tulajdoni lap
I. oldalÃ¡nak feltÃ¶ltÃ©se a korÃ¡bbi KDIR rendszerbÃµl illetve kÃ©zzel tÃ¶rtÃ©nt. A betÃ¶ltÃ¶tt helyrajzi szÃ¡mok Ã©s a hozzÃ
tartozÃ³ tulajdoni lapok II. Ã©s III. rÃ©szÃ©nek ellenÃµrzÃ©sÃ©re nagy gondot fordÃ-tottak, nem Ãºgy a fÃ¶ldrÃ©szletek terÃ¼
adataira. Így fordulhatott elÃµ, hogy a terÃ¼letek Ã¶sszege nem egyezett meg a teljes kerÃ¼let terÃ¼letÃ©vel. A feltÃ¶ltÃ©s
utÃ¡n a tulajdoni lapok Ã¶sszesÃ-tett terÃ¼lete Budapest terÃ¼letÃ©nek 2.5 szeresÃ©t adta ki. A forgalomba adÃ¡s sorÃ¡n
kerÃ¼ltek kijavÃ-tÃ¡sra ezek a hibÃ¡k. A leggyakrabban elÃµfordulÃ³ hiba az 1 ha-nÃ¡l kisebb fÃ¶ldrÃ©szletek terÃ¼letÃ©t a
hektÃ¡r mezÃµbe Ã-rtÃ¡k be, ezzel 10.000 szeresÃ©vel megnÃ¶velve a fÃ¶ldrÃ©szlet terÃ¼letet.

A fÃµvÃ¡rosi kerÃ¼letek digitÃ¡lis ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pei2006. januÃ¡r 1-tÃµl Budapesten a 2.sz. KÃ¶rzeti FÃ¶ldhiv
mÃ»kÃ¶dik. Az 1. szÃ¡mÃº KÃ¶rzeti FÃ¶ldhivatal tovÃ¡bbra is a XI. kerÃ¼let Budafoki Ãºt 59. szÃ¡m alatt, mÃ-g a 2. sz KÃ¶rzeti
FÃ¶ldhivatal a Lehel tÃ©ri csarnok 1. emeletÃ©n nyÃ-lt meg, melynek illetÃ©kessÃ©gi terÃ¼lete az V., VI. Ã©s a XIII. kerÃ¼lete
terjed ki.

A tÃ©rkÃ©pkezelÃµ informatikai rendszer 1998-tÃ³l a svÃ¡jci LEICA INFOCAM V6 objektumorientÃ¡lt tÃ©rinformatikai rendszer
Ã¼zemel. A szerver: SUN V880, az adatbÃ¡zis : ORACLE 7.3.4.0.1. Az INFOCAM fejlesztÃ©sÃ©t 2002-ben a LEICA
leÃ¡llÃ-totta Ã©s minden support jogot eladott az ITV svÃ¡jci cÃ©gnek. A SUN szerverek Ã©s munkaÃ¡llomÃ¡sok fejlÃµdÃ©se ol
Ã¼temben vÃ¡ltozott, hogy jelenleg mÃ¡r csak hasznÃ¡lt Ã©s felÃºjÃ-tott eszkÃ¶zÃ¶ket lehet kapni, amelyeken az INFOCAM
alkalmazÃ¡s mÃ©g futtathatÃ³. A problÃ©ma jelzÃ©se utÃ¡n az ITV megprÃ³bÃ¡lt olyan megoldÃ¡sokat talÃ¡lni, amely az
INFOCAM rendszer kivÃ¡ltÃ¡sÃ¡t lehetÃµvÃ© teszi Ãºgy, hogy az a folyamatos munka mellett adatvesztÃ©s nÃ©lkÃ¼l Ã¡tvegye
INFOCAM szerepÃ©t.2004-ben teszteltÃ¼k az elsÃµ ITV Ã¡ltal ajÃ¡nlott programot, amely vÃ©gÃ¼l nem felelt meg a kÃ-vÃ¡nt
kÃ¶vetelmÃ©nyeknek. 2005 tavaszÃ¡n kerÃ¼lt bemutatÃ¡sra a TOPOBASE rendszer, amely rÃ¶vid tesztelÃ©s utÃ¡n
elfogadÃ¡sra kerÃ¼lt, mint az INFOCAM program utÃ³dja. Mivel folyamatban voltak a 2. Hivatal megnyitÃ¡sÃ¡nak
elÃµkÃ©szÃ¼letei, ezÃ©rt egy felgyorsÃ-tott Ã¼temezÃ©sÃ» projekt keretÃ©ben teszteltÃ¼k Ã©s igazÃ-tottuk a magyar
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kÃ¶rnyezethez a rendszert. 2006 januÃ¡r 1-tÃµl a Budapesti 2. szÃ¡mÃº KÃ¶rzeti Hivatalban 2007. januÃ¡r 1-ig pÃ¡rhuzamosan
mÃ»kÃ¶dik a kÃ©t rendszer. 2007.januÃ¡r 1-tÃµl a hiteles nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pet a TOPOBASE rendszer kezeli. A
TOPOBASE rendszer Windows alapÃº szerver, ORACLE 10G adatbÃ¡zis, PC kliensgÃ©pekkel.A fÃ¶ldhivatali tÃ©rkÃ©pi
adatszolgÃ¡ltatÃ¡s&bull; HelyszÃ-nrajzok kiadÃ¡sa (analÃ³g)
&bull; FÃ¶ldmÃ©rÃ©si adatszolgÃ¡ltatÃ¡s (digitÃ¡lis, analÃ³g)
&bull; Teljes kÃ¶zigazgatÃ¡si egysÃ©get lefedÃµ tÃ©rkÃ©pek (digitÃ¡lis)
&bull; Vonalas lÃ©tesÃ-tmÃ©nyek kÃ¶rnyezetÃ©nek tÃ©rkÃ©pi szolgÃ¡ltatÃ¡sa (digitÃ¡lis)
&bull; IdÃµkÃ¶zi vÃ¡ltozÃ¡sok szolgÃ¡ltatÃ¡sa (digitÃ¡lis)
&bull; Tematikus tÃ©rkÃ©pek egyedi megrendelÃ©sek alapjÃ¡n (digitÃ¡lis, analÃ³g)A tÃ©rkÃ©peket igÃ©nylÃµk felismertÃ©k, h
fÃµvÃ¡rosi digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pek sokkal tÃ¶bb lehetÃµsÃ©get nyÃºjtanak a sajÃ¡t feladataik ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ban, ha digitÃ¡lis formÃ¡b
hasznÃ¡ljÃ¡k. NyilvÃ¡n az Ã©pÃ-tÃ©sÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡gi feladatoknÃ¡l nem hagyhatÃ³ el az analÃ³g forma, hisz a hatÃ³sÃ¡g
hatÃ¡rozatai is analÃ³g formÃ¡ban kÃ©szÃ¼lnek el. A fÃ¶ldmÃ©rÃµk tÃºlnyomÃ³ tÃ¶bbsÃ©ge szinte csak digitÃ¡lis Ãºton dolgoz
a mÃ©rÃ©si adatait, Ã-gy a kiindulÃ³ tÃ©rkÃ©p Ã©s a vÃ©gtermÃ©k is digitÃ¡lisan kÃ©szÃ¼l el. Sajnos mÃ©g csak a fÃ¶lhivat
Ã©pÃ¼letÃ©ben, szemÃ©lyes kontaktus alapjÃ¡n kerÃ¼lhet sor az adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra. Hivatalon belÃ¼l mÃ¡r kidolgoztunk eg
folyamatot az elektronikus adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra, elsÃµ kÃ¶rben a fÃ¶ldmÃ©rÃµk rÃ©szÃ©re. BevezetÃ©se mÃ©g egyenlÃµre vÃ
magÃ¡ra, bÃ¡r az elÃµzetes tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡s alapjÃ¡n nagy Ã©rdeklÃµdÃ©s van irÃ¡nta.TÃ¶bb Ã¶nkormÃ¡nyzat rendszeres me
hivatalunknak. TÃ¶bbsÃ©gÃ¼kkel folyamatos, meghatÃ¡rozott idÃµkÃ¶zÃ¶nkÃ©nti adatfrissÃ-tÃ©si szerzÃµdÃ©s van Ã©rvÃ©n
adatokat termÃ©szetesen digitÃ¡lis formÃ¡ban szolgÃ¡ltatjuk. NÃ©hÃ¡ny megrendelÃµktÃµl eddig egy-egy megrendelÃ©s Ã©rke
ezek rÃ©szben digitÃ¡lis, rÃ©szben analÃ³g formÃ¡ban tÃ¶rtÃ©ntek. A kerÃ¼letek forgalomba adÃ¡sÃ¡val egy idÃµben, szinte
mindegyik Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã©rdeklÃµdik a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©p irÃ¡nt. A megrendelÃ©stÃµl rÃ©szben anyagi okokra, rÃ©szben
nem lÃ©tezÃµ Ã¶nkormÃ¡nyzati informatikai rendszerre hivatkozva Ã¡llnak el.A lÃ©trejÃ¶tt adatÃ¡llomÃ¡ny elkÃ©szÃ-tÃ©se sok
Ã©s energiÃ¡t emÃ©sztett fel az elmÃºlt idÃµszakban. MegtÃ©rÃ¼lÃ©se, esetleg haszonnal tÃ¶rtÃ©nÃµ Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©se, a
legnagyobb kihÃ-vÃ¡sa. Ma mÃ¡r ezen a terÃ¼leten is elengedhetetlen a marketing Ã©s piackutatÃ¡s. Meg kell Ã©rtetni a piac
szereplÃµivel mit jelent a tÃ¶bbcÃ©lÃº kataszter. Jelenleg &ndash;nÃ©hÃ¡ny kivÃ©teltÃµl eltekintve- csak azok tudnak a digitÃ¡l
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©prÃµl Ã©s az abban rejlÃµ lehetÃµsÃ©gekrÃµl, akiket a tÃ¶rvÃ©ny kÃ¶telez a hasznÃ¡latÃ¡ra.A
KÃ¶rzeti FÃ¶ldhivatalban mÃ»kÃ¶dÃµ TOPOBASE rendszer tÃ¶bb lehetÃµsÃ©get nyÃºjt a megrendelÃµk igÃ©nyei szerint tÃ¶r
adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra. 2007 vÃ©gÃ©re elkÃ©szÃ¼l a DAT konverter is, Ã©s Ã-gy a DAT adatcsere formÃ¡tum szerinti
adatszolgÃ¡ltatÃ¡s is megvalÃ³sul a hivatalban. Terveink szerint 2008-tÃ³l az 1. szÃ¡mÃº KÃ¶rzeti FÃ¶ldhivatalban is
elkezdjÃ¼k a tÃ©rkÃ©pkezelÃµ rendszer korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t, Ã©s fokozatosan Ã¡ttÃ©rÃ¼nk a TOPOBASE rendszerre.
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