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CÃ©l: az Ã¼gyfelek jobb kiszolgÃ¡lÃ¡sa
2002. September 03.

Annak az 1994-es tÃ¶rvÃ©nynek (Cadastre Organisation Act, State Gazette 1994. No 125., TÃ¶rvÃ©ny a kataszteri
szervezetrÃµl), amelynek nyomÃ¡n a KÃ¶rnyezeti, LakÃ¡sÃ¼gyi Ã©s TerÃ¼-lettervezÃ©si MinisztÃ©rium Kataszteri Ã©s Ingatla
nyilvÃ¡ntartÃ³ SzolgÃ¡lata Ã¶nÃ¡llÃ³ testÃ¼-lettÃ© (&bdquo;Kataszteri Ã©s Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si ÜgynÃ¶ksÃ©g&rdquo;) alak
egyik logikus indoka az volt, hogy jobb szolgÃ¡ltatÃ¡st kell nyÃºjtani az Ã¼gyfeleknek.
Partnerkapcsolatokkal a jobb szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ©rt:
magÃ¡n &ndash; Ã¡llami Ã©s Ã¡llami &ndash; Ã¡llami partnerkapcsolatok
az Ã¼gyfelek jobb kiszolgÃ¡lÃ¡sÃ¡Ã©rt HollandiÃ¡banPaul Van der Molen
igazgatÃ³
Holland Kataszer NemzetkÃ¶zi Kapcsolatok

1. BevezetÃ©sAnnak az 1994-es tÃ¶rvÃ©nynek, amelynek nyomÃ¡n a KÃ¶rnyezeti, LakÃ¡sÃ¼gyi Ã©s TerÃ¼lettervezÃ©si
MinisztÃ©rium Kataszteri Ã©s Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ³ SzolgÃ¡lata Ã¶nÃ¡llÃ³ testÃ¼lettÃ© (&bdquo;Kataszteri Ã©s IngatlannyilvÃ¡ntartÃ¡si ÜgynÃ¶ksÃ©g&rdquo;) alakult, az egyik logikus indoka az volt, hogy jobb szolgÃ¡ltatÃ¡st kell nyÃºjtani a
vevÃµknek. Az Ãºj szervezet szerkezeti elrendezÃ©se jÃ³ alkalmat nyÃºjtott arra, hogy elÃµtÃ©rbe kerÃ¼ljÃ¶n egy nemzeti
felhasznÃ¡lÃ³i tanÃ¡cs gondolata, ami fÃ³rumot biztosÃ-t a felhasznÃ¡lÃ³k ernyÃµszervezeteinek, hogy talÃ¡lkozzanak az
ÜgynÃ¶ksÃ©g VÃ©grehajtÃ³ BizottsÃ¡gÃ¡val, Ã©s megvitassÃ¡k a szolgÃ¡ltatÃ¡s hatÃ©konysÃ¡gÃ¡nak, minÃµsÃ©gÃ©nek Ã©s
dÃ-jszabÃ¡sÃ¡nak kÃ©rdÃ©seit az Ã¶sszes mÃ¡s, ide tartozÃ³ tÃ©mÃ¡val egyÃ¼tt. 1995 Ã³ta rendszeressÃ© vÃ¡ltak a talÃ¡lkoz
jegyzÃµk, az ingatlan-Ã¼gynÃ¶kÃ¶k, a telepÃ¼lÃ©sek, a vÃ-zÃ¼gyi bizottsÃ¡gok, a vÃ¡sÃ¡rlÃ³k Ã©s a bankok ernyÃµszerveze
felhasznÃ¡lÃ³i tanÃ¡cs tagjai.Az 1994-es vÃ¡ltÃ¡st megelÃµzÃµ Ã©vekben a MinisztertanÃ¡csban Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttek, hogy a
Kataszteri Ã©s Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ³ SzolgÃ¡lat vÃ¡ljon Ã¶nfenntartÃ³ szervezettÃ©. Az 1970-es Ã©vektÃµl 1990-ig a kÃ¶ltsÃ©
megtÃ©rÃ¼lÃ©sÃ©nek arÃ¡nya (valÃ³jÃ¡ban a &bdquo;rÃ¡fordÃ-tÃ¡sok&rdquo; megtÃ©rÃ¼lÃ©se) a kormÃ¡ny kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©
rendszerÃ©n belÃ¼l fokozatosan nÃµtt 40%-rÃ³l 100%-ra, lÃ¡sd az Ã¡brÃ¡n a bevÃ©telt a kiadÃ¡sok szÃ¡zalÃ©kÃ¡ban). 1994-be
bevezettek egy kÃ¶ltsÃ©g/haszon pÃ©nzÃ¼gyi rendszert, Ã©s a rÃ¡fordÃ-tÃ¡sok 100%-os megtÃ©rÃ¼lÃ©sÃ©t felvÃ¡ltotta a kÃ
100%-os megtÃ©rÃ¼lÃ©se a mÃ©rlegszÃ¡mlÃ¡n jelentkezÃµ tiszta nyeresÃ©g figyelÃ©se ÃºtjÃ¡n. Maga az ÜgynÃ¶ksÃ©g a
folyamatossÃ¡g biztosÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt volt felelÃµs.KÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen Hollandia Kataszteri Ã©s Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si
ÜgynÃ¶ksÃ©gÃ©nek intÃ©zkedÃ©si cÃ©ljai kÃ¶zÃ¶tt az elsÃµ helyen Ã¡ll az, hogy Ã¼gyelni kell a vevÃµk elÃ©gedettsÃ©gÃ©

2. A vevÃµk szÃ¼ksÃ©gleteiA FelhasznÃ¡lÃ³k TanÃ¡csa sokfÃ©le informÃ¡ciÃ³t gyÃ»jt Ã¶ssze a vevÃµk igÃ©nyeirÃµl. A TanÃ¡
azonban csak az egyik talÃ¡lkozÃ¡si pont a vevÃµkkel. 1997 Ã³ta az ÜgynÃ¶ksÃ©g szervezeti felÃ©pÃ-tÃ©se a hÃ¡ttÃ©rtevÃ©k
(back office) Ã©s az Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lat (front office) elvÃ¡lasztÃ¡sÃ¡val a vevÃµszolgÃ¡latra koncentrÃ¡l. Ezt a lÃ©pÃ©st a
kapacitÃ¡sbÃµvÃ-tÃ©sbe Ã©s a fokozott professzionalizmusba tÃ¶rtÃ©nt lÃ©nyeges beruhÃ¡zÃ¡sok kÃ¶vettÃ©k. Az Ã¶sszes re
(1-3 tartomÃ¡ny mÃ©retÃ») egysÃ©g alkalmaz egy-egy marketing menedzsert, tÃ¶bb kÃ¶nyvelÃµ menedzsert Ã©s sok
Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lati munkatÃ¡rsat, akiknek nagyjÃ¡bÃ³l a felÃ©t a szervezeten kÃ-vÃ¼lrÃµl toboroztÃ¡k. TestÃ¼leti szinten
marketingpolitikai egysÃ©get hoztak lÃ©tre egy tapasztalt piackutatÃ³ vezetÃ©sÃ©vel, aki korÃ¡bban a kereskedelmi-pÃ©nzÃ¼
szektorban dolgozott.
Van egy marketing-tervezÃµ rendszer is, amely szorosan Ã¶sszekapcsolÃ³dik a tervezÃ©si Ã©s ellenÃµrzÃ©si ciklussal. Minden
egysÃ©g teljesÃ-tmÃ©nye elszÃ¡moltathatÃ³ mind termelÃ©kenysÃ©g, mind a vevÃµk kiszolgÃ¡lÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l. Rendsz
Ã©s fÃ¼ggetlen vÃ©lemÃ©nyfelmÃ©rÃ©sekbÃµl tÃ¡rgyilagos tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st kapunk arrÃ³l, hogyan Ã-tÃ©lik meg a vevÃµk a
- a Kataszter megbÃ-zhatÃ³sÃ¡ga,
- a szemÃ©lyzet szakÃ©rtelme,
- a termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã¡tfutÃ¡si ideje,
- az adatok elÃ©rhetÃµsÃ©ge (online szolgÃ¡ltatÃ¡sok),
- a vevÃµk tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa,
- a vevÃµkkel valÃ³ kommunikÃ¡ciÃ³ kÃ¶zÃ©rthetÃµsÃ©ge,
- a vevÃµkkel valÃ³ egyÃ¼ttgondolkodÃ¡s kÃ©pessÃ©ge, Ã©s mÃ©g sok mÃ¡s aprÃ³ rÃ©szlet, mint:
- a vÃ¡rakozÃ¡s ideje a vevÃµszolgÃ¡latnÃ¡l,
- a nyitvatartÃ¡si idÃµ,
- az Ã-gÃ©retek betartÃ¡sa,
- a termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok helyessÃ©ge,
- a termÃ©kek kiadÃ¡sÃ¡nak Ã©s a szolgÃ¡ltatÃ¡sok nyÃºjtÃ¡sÃ¡nak sebessÃ©ge,
- a termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã¡ra,
- a szÃ¡mlÃ¡k Ã¡tlÃ¡thatÃ³sÃ¡ga,
- a termÃ©kek innovÃ¡ciÃ³ja,-o a marketing kommunikÃ¡ciÃ³ Ã©s a PR (public relations),
- a panaszok kezelÃ©se. Figyelnek a vevÃµk vÃ©lemÃ©nyÃ©re e kÃ©rdÃ©sek (viszonylagos) fontossÃ¡gÃ¡val, a fejlesztÃ©s
prioritÃ¡saival Ã©s a fejlesztÃ©s specifikus cÃ©ljaival kapcsolatban is. Az ITC-projektekbe tÃ¶rtÃ©nt beruhÃ¡zÃ¡sokat mindig a
mennyisÃ©gi Ã©s minÃµsÃ-tett vevÃµi igÃ©nyekkel (&bdquo;Ã¼zleti esetek&rdquo; Ã¡ltal) kell igazolni.

3. Partneri kapcsolatokAz ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã¡ltal meghatÃ¡rozott vevÃµi szÃ¼ksÃ©gletek az alÃ¡bbiak szerint Ã¶sszegezhetÃµk.
vevÃµk (bÃ¡r termÃ©szetesen nem minden vevÃµcsoportnak azonosak a kÃ-vÃ¡nsÃ¡gai) naprakÃ©sz, helyes (hibÃ¡tlan) teljes Ã
kÃ¶nnyen elÃ©rhetÃµ informÃ¡ciÃ³t akarnak. Tekintettel a Kataszteri Ã©s Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si ÜgynÃ¶ksÃ©g feladataira,
nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ vÃ¡lt, hogy lehetÃµsÃ©get nyÃºjtana az Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lat lÃ©nyeges javÃ-tÃ¡sÃ¡ra, ha a partnersÃ©get
intenzÃ-vebbÃ© tennÃ©k, Ã©s kiterjesztenÃ©k mind a magÃ¡n, mind az Ã¡llami partnerekre.
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Ezek utÃ¡n a partnersÃ©g kÃ¼lÃ¶nfÃ©le okokbÃ³l lÃ©trejÃ¶n:
- a tÃ¶rvÃ©ny erejÃ©nÃ©l fogva,
- megÃ¡llapodÃ¡s alapjÃ¡n,
- illetve alkalmilag.

4. PartnersÃ©g a tÃ¶rvÃ©ny erejÃ©nÃ©l fogvaMinthogy az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã©s a kataszter valÃ³jÃ¡ban hatÃ¡rozatok
nyilvÃ¡ntartÃ¡sa, hagyomÃ¡nyosan szoros a kapcsolat a jegyzÃµvel, aki a Korona Ã¡ltal kinevezett fÃ¼ggetlen szakmabeli,
kizÃ¡rÃ³lagosan felruhÃ¡zva hiteles hatÃ¡rozatok elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re. Egy ilyen hatÃ¡rozat kÃ¶telezÃµ Ã©rvÃ©nyÃ» a fÃ¶ldhÃ¶
jog tÃ¶rvÃ©nyes keletkeztetÃ©sÃ©re, Ã¡truhÃ¡zÃ¡sÃ¡ra Ã©s tÃ¶rlÃ©sÃ©re a jogok zÃ¡rt rendszerÃ©ben, &bdquo;in rem &rdqu
kÃ-vÃ¼l a jogi hatÃ¡s bejegyzÃ©s nÃ©lkÃ¼l nem biztosÃ-thatÃ³. Az ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã©s a jegyzÃµk ezÃ©rt erÃµs partnersÃ©g
birtokpolitika biztosÃ-tÃ¡sa Ã©s az ingatlanpiaci tranzakciÃ³k biztonsÃ¡ga Ã©rdekÃ©ben. Ugyanez vonatkozik a jelzÃ¡logra,
vagyis a pÃ©nzÃ¼gyi piac biztonsÃ¡ga is ide tartozik.Sok egyÃ©b tÃ¶rvÃ©nyben szerepelnek a szabÃ¡lyok, melyek alapjÃ¡n a
kormÃ¡nyszervek a kormÃ¡nypolitikai feladatok &ndash; fÃ¶ldadÃ³ , terÃ¼lettervezÃ©s Ã©s -fejlesztÃ©s, birtokrendezÃ©s,
kisajÃ¡tÃ-tÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sok, kÃ¶rnyezetvÃ©delem stb. &ndash; vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡hoz kÃ¶telezÃµen az ÜgynÃ¶ksÃ©g adatait kÃ¶t
hasznÃ¡lni. A parlament Ã¡ltal mostanÃ¡ban jÃ³vÃ¡hagyott tÃ¶rvÃ©ny kÃ¶telezÃµvÃ© teszi a bejegyzÃ©st bÃ¡rmely ingatlan
megterhelÃ©se esetÃ©ben, amikor annak hatÃ¡sa van harmadik felekre . Ilyen szempontbÃ³l erÃµs a kapcsolat az ÜgynÃ¶ksÃ©
Ã©s sok mÃ¡s kormÃ¡nytestÃ¼let kÃ¶zÃ¶tt (a kÃ¶zigazgatÃ¡s mindhÃ¡rom szintjÃ©n).A tÃ¶rvÃ©ny erejÃ©nÃ©l fogva a birtokre
terÃ¼letÃ©n is van partnersÃ©g, illetve (minthogy a birtokrendezÃ©s mÃ»kÃ¶dÃ©si terÃ¼lete a kizÃ¡rÃ³lagos mezÃµgazdasÃ¡
kiszÃ©lesedett vidÃ©kfejlesztÃ©si politikÃ¡vÃ¡) szoros egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©s a MezÃµgazdasÃ¡gi Ã©s TermÃ©szetvÃ©delmi M
az ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã©s a tartomÃ¡nyok kÃ¶zÃ¶tt. A tÃ¶rvÃ©nyt most vizsgÃ¡ljÃ¡k, cÃ©lja a decentralizÃ¡lÃ¡s, de a folyamat kÃ©s
van, mert kÃ¼lÃ¶n tÃ¶rvÃ©nyekre van szÃ¼ksÃ©g a szÃ¡j- Ã©s kÃ¶rÃ¶mfÃ¡jÃ¡s, valamint a sertÃ©spestis lekÃ¼zdÃ©sÃ©hez

5. PartnersÃ©g megÃ¡llapodÃ¡s alapjÃ¡nA vÃ¡sÃ¡rlÃ³k teljes tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st akarnak az adott fÃ¶ldterÃ¼let jogÃ¡llÃ¡sÃ¡rÃ³l. A
&bdquo;pecsÃ©tes Ã-rÃ¡sbeli kÃ¶telezvÃ©ny&rdquo; elve a jogalany, a jog Ã©s a tÃ¡rgy teljes tisztÃ¡zÃ¡sÃ¡t foglaslja magÃ¡ban
Az alany (&bdquo;jogos igÃ©nylÃµ&rdquo;) esetÃ©ben eltÃ©rÃ©sek voltak a mÃºltban a telepÃ¼lÃ©sek szÃ¼letÃ©st, halÃ¡lt,
hÃ¡zassÃ¡gkÃ¶tÃ©seket Ã©s kÃ¶ltÃ¶zÃ©seket tartalmazÃ³ nyilvÃ¡ntartÃ¡sai (&bdquo;nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s&rdquo;) Ã©s az ÜgynÃ
adatai kÃ¶zÃ¶tt. AbbÃ³l indultunk ki, hogy a telepÃ¼lÃ©si nyilvÃ¡ntartÃ¡s feltehetÃµen naprakÃ©sz volt. Ugyanez volt a helyzet
cÃ©gnyilvÃ¡ntartÃ¡ssal (kereskedelmi nyilvÃ¡ntartÃ¡s) is, melyet a Kereskedelmi Kamara vezetett. A 90-es Ã©vekben
elhatÃ¡roztÃ¡k, hogy az ÜgynÃ¶ksÃ©g adatbÃ¡zisai Ã©s a kÃ©t mÃ¡sik nyilvÃ¡ntartÃ¡s kÃ¶zÃ¶tt Ã¡llandÃ³ elektronikus kapcsola
hoznak lÃ©tre, Ã©s forrÃ¡skÃ©nt hasznÃ¡ljÃ¡k a kÃ©t nyilvÃ¡ntartÃ¡st az ÜgynÃ¶ksÃ©g adatbÃ¡zisÃ¡nak folyamatos frissÃ-tÃ©s
eljÃ¡rÃ¡st tÃ©nylegesen tÃ¡mogatta a Nemzeti TÃ©rinformatikai TanÃ¡cs (amelynek tagjai a nagy kormÃ¡nyzati
adatszolgÃ¡ltatÃ³k, Ã©s amely kiadta az &bdquo;InformÃ¡ciÃ³szolgÃ¡ltatÃ¡s a tÃ¡rsadalomnak: a felÃ©pÃ-tÃ©s terve&rdquo; c.
anyagot. A TanÃ¡cs vÃ©gÃ¼l megegyezett abban, hogy nÃ©gy nyilvÃ¡ntartÃ¡s jelenti majd az orszÃ¡g tÃ©rinformatikai
infrastruktÃºrÃ¡jÃ¡nak magjÃ¡t, nevezetesen a nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡si adatok, a cÃ©gbejegyzÃ©s, a kataszter (ami magÃ¡ba foglalja
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st Ã©s a kataszteri tÃ©rkÃ©peket) Ã©s az 1:10 000 topogrÃ¡fiai alaptÃ©rkÃ©p.Az ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡s/kataszter Ã©s a nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s kÃ¶zÃ¶tt 1996-ban lÃ©trejÃ¶tt a kapcsolat, mely lehetÃµvÃ© tette a mindkÃ©
nyilvÃ¡ntartÃ¡sban szereplÃµ szemÃ©lyek nevÃ©nek Ã©s lakcÃ-mÃ©nek napi frissÃ-tÃ©sÃ©t. Az ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã©s a cÃ©gbe
Ã¶sszekapcsolÃ¡sa mostanÃ¡ban folyik; ezt megelÃµzte, hogy a cÃ©gbejegyzÃ©st Ã©s a Kereskedelmi Kamara nyilvÃ¡ntartÃ¡s
egyesÃ-tettÃ©k egyetlen nemzeti cÃ©gnyilvÃ¡ntartÃ¡ssÃ¡ . A topogrÃ¡fiai tÃ©rkÃ©pi adatbÃ¡zissal valÃ³ Ã¶sszekapcsolÃ¡s lehe
most vizsgÃ¡ljÃ¡k az 1:10 000 mÃ©retarÃ¡nyÃº adatbÃ¡zis Ã©s az orszÃ¡gos nagymÃ©retarÃ¡nyÃº 1:1000-es topogrÃ¡fiai tÃ©rk
Ã¶sszekapcsolÃ¡sa ÃºtjÃ¡n (a mÃ¡sik lehetÃµsÃ©g a vÃ¡ltozÃ¡sok megosztÃ¡sa). Ez technikailag bonyolult, de nem
lehetetlen.HasonlÃ³ a gyakorlat a Nemzeti HÃ¡romszÃ¶gelÃ©s (az ÜgynÃ¶ksÃ©g egyik fÃµosztÃ¡lya) Ã©s a Nemzeti SzintezÃ©
KÃ¶zlekedÃ©si Ã©s VÃ-zÃ¼gyi MinisztÃ©rium FÃ¶ldmÃ©rÃ©si FÃµosztÃ¡lyÃ¡nak egyik osztÃ¡lya) kÃ¶zÃ¶tti szoros
egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©sben. E kÃ©t fontos Ã©s lÃ©nyeges adatÃ¡llomÃ¡ny korÃ¡bban egymÃ¡stÃ³l elkÃ¼lÃ¶nÃ¼lten mÃ»kÃ¶dÃ¶
ben a kÃ©t egysÃ©g megÃ¡llapodott a szorosabb egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©sben. Ennek eredmÃ©nyekÃ©nt megosztjÃ¡k az orszÃ¡g
GPS-adatokat Ã©s az aktÃ-v GPS-hivatkozÃ¡sok kÃ¶zÃ¶s honlapjÃ¡t.A holland kormÃ¡nypolitika cÃ©lja egyablakos kormÃ¡nyza
informÃ¡ciÃ³ nyÃºjtÃ¡sa az Ã¡llampolgÃ¡roknak a telepÃ¼lÃ©sek informÃ¡ciÃ³s irodÃ¡jÃ¡n. 1997 Ã³ta az ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã©s az Ã
telepÃ¼lÃ©s a telepÃ¼lÃ©sek informÃ¡ciÃ³s pultjai Ã©s az ÜgynÃ¶ksÃ©g kÃ¶zÃ¶tti kapcsolat kiÃ©pÃ-tÃ©sÃ©n dolgozik, hogy
kÃ¶nnyen elÃ©rjÃ©k a fÃ¶ldinformÃ¡ciÃ³t akÃ¡r az &bdquo;utcasarokrÃ³l&rdquo; is. Ez jÃ³l mÃ»kÃ¶dik, bÃ¡r a tendencia szerint
az ÜgynÃ¶ksÃ©g informÃ¡ciÃ³it interneten keresztÃ¼l fogjÃ¡k majd elÃ©rni. Ma mÃ¡r az Ã¶sszes szakmai felhasznÃ¡lÃ³ (jegyzÃ
ingatlanÃ¼gynÃ¶kÃ¶k, auditorok, kormÃ¡nyzati szervek stb.) a meglÃ©vÃµ adatkÃ¶zlÃµ rendszerektÃµl elvÃ¡ndorolnak az
internetet alkalmazÃ³ hÃ¡lÃ³zatokhoz. A kÃ¶vetkezÃµ (2003-ra tervezett) lÃ©pÃ©s e szolgÃ¡ltatÃ¡s kiterjesztÃ©se kÃ¶zvetlenÃ¼
Ã¡llampolgÃ¡rokra, vagyis ahelyett, hogy bemennÃ©nek a vÃ¡roshÃ¡zÃ¡ra vagy az ÜgynÃ¶ksÃ©g irodÃ¡jÃ¡ba, sajÃ¡t otthonukbÃ
kÃ¶zvetlenÃ¼l elÃ©rhetik az adatokat. StrukturÃ¡lis partnersÃ©g Ã¡ll fenn a hetvenes Ã©vek Ã³ta az ÜgynÃ¶ksÃ©g, tÃ¶bb
telepÃ¼lÃ©s, kÃ¶zmÃ»vÃ¡llalatok Ã©s vÃ-zÃ¼gyi bizottsÃ¡gok kÃ¶zÃ¶tt Hollandia nagymÃ©retarÃ¡nyÃº (1:1000) topogrÃ¡fiai
alaptÃ©rkÃ©pÃ©nek (GBKN) elkÃ©szÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben. Ez hosszÃº tÃ¡vÃº partnersÃ©g, eleinte megÃ¡llapodÃ¡s alapjÃ¡n
jogi testÃ¼let formÃ¡jÃ¡ban, melynek a neve &bdquo;PPP a GBKN karbantartÃ¡sÃ¡ra&rdquo;. AzÃ©rt jÃ¶tt lÃ©tre, hogy
megÃµrizzÃ©k az adatbÃ¡zissal kapcsolatos befektetÃ©seiket, mivel a GBKN 25 Ã©vi tÃ©rkÃ©pezÃ©s utÃ¡n ma mÃ¡r fedi az o
(vagyis &bdquo;kÃ©sz&rdquo;), Ã©s a karbantartÃ¡sÃ¡ra Ã©s frissÃ-tÃ©sÃ©re kell koncentrÃ¡lni a tovÃ¡bbiakban. Így
intÃ©zmÃ©nyesÃ¼lt a strukturÃ¡lis egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©s .1998-ban a holland kormÃ¡ny Ãºgy dÃ¶ntÃ¶tt, hogy az e-kormÃ¡nyzÃ
akciÃ³programjÃ¡nak rÃ©szekÃ©nt lÃ©tre kell hozni egy rendszert, melynek neve &bdquo;Hiteles BejegyzÃ©sek&rdquo; lesz .
Ezt az akciÃ³tervet most valÃ³sÃ-tjÃ¡k meg; cÃ©lja az adatmegosztÃ¡s Ã©s az adatok duplÃ¡zÃ¡sa a kormÃ¡nyzati terÃ¼leten
belÃ¼l. A belÃ¼gyminiszter nagy fontossÃ¡got tulajdonÃ-t az ÜgynÃ¶ksÃ©g adatbÃ¡zisainak, beleÃ©rtve a GBKN-t is.

6. Alkalmi partnersÃ©gAz effajta partnersÃ©g fÃµkÃ©nt az Ã©rtÃ©knÃ¶velt termÃ©kek terÃ¼letÃ©n alakul ki. A kormÃ¡ny politi
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szerint az ÜgynÃ¶ksÃ©g biztosÃ-tja az adatokat magÃ¡n- Ã©s Ã¡llami szervezetei rÃ©szÃ©re, amelyek azokat a sajÃ¡t adataikk
kombinÃ¡lva Ãºj informÃ¡ciÃ³t hoznak lÃ©tre bizonyos piacok (&bdquo;niche&rdquo;/fÃ¼lkÃ©k) kiszolgÃ¡lÃ¡sÃ¡ra. Az ÜgynÃ¶ks
egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dik pÃ©ldÃ¡ul a jÃ¡rmÃ»navigÃ¡ciÃ³, az ingatlanbecslÃ©s, a lakÃ¡s- Ã©s termÃµfÃ¶ld-Ã¡rak statisztikÃ¡i, az
elosztÃ¡stervezÃ©s, a viszonteladÃ¡s Ã©s a marketing terÃ¼letein mÃ»kÃ¶dÃµ cÃ©gekkel. Mindezeket termÃ©szetesen a szem
adatok vÃ©delmÃ©rÃµl szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©nynek megfelelÃµen vÃ©gzi . 7. MinÃµsÃ©gbiztosÃ-tÃ¡sMinthogy a vevÃµk igÃ©nyein
megfelelÃµ szervezeti felÃ©pÃ-tÃ©st Ã©s alkalmas minÃµsÃ©gbiztosÃ-tÃ¡st kÃ-vÃ¡n, az elmÃºlt Ã©vekben nagy erÃµfeszÃ-tÃ©
munkafolyamatok korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©re Ã©s pontos leÃ-rÃ¡sÃ¡ra, valamint a teljes minÃµsÃ©gbiztosÃ-tÃ¡s lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra.
eredmÃ©nyekÃ©ppen 2002. augusztus 29-Ã©n kibocsÃ¡tottÃ¡k az ISO 9001-2000 sz. bizonyÃ-tvÃ¡nyt.(FordÃ-totta: TÃ³th MÃ¡ri
FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet)
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