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A FÃ¶ldmÃ»velÃ©sÃ¼gyi Ã©s VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium (FVM) a 2000. Ã©vre tervezi egy tÃ©rinformatikai projekt elin
a Phare program Ã©s a magyar kormÃ¡ny kÃ¶zÃ¶s finanszÃ-rozÃ¡sÃ¡ban. E projekt Ã¡ltalÃ¡nos cÃ©lja a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat
megerÃµsÃ-tÃ©se, hogy kÃ©pes legyen megbirkÃ³zni a fÃ¶ld- Ã©s ingatlanpiac feltÃ©teleinek megteremtÃ©sÃ©vel kapcsolato
kihÃ-vÃ¡sokkal a piacgazdasÃ¡gra valÃ³ Ã¡ttÃ©rÃ©s, illetve a vonatkozÃ³ EU-szabvÃ¡nyok Ã¡tvÃ©tele Ã©rdekÃ©ben. A javasolt
META&rdquo; projekt az Ãºn. TAKAROS mÃ»szaki koncepciÃ³ utolsÃ³ fÃ¡zisa, Ã©s az FVM fÃ¶ldÃ¼gyi szakÃ¡g elfogadott
stratÃ©giÃ¡jÃ¡nak lÃ©nyeges rÃ©sze.
Megyei fÃ¶ldhivatalok szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se MagyarorszÃ¡gon Zalaba Piroska1, PodolcsÃ¡k ÁdÃ¡m2
1FÃ¶ldmÃ»velÃ©sÃ¼gyi Ã©s VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium
2Compet-Terra Bt. 6. EC-GIS MÃ»hely: &ldquo;A tÃ©rinformÃ¡ciÃ³s tÃ¡rsadalom &ndash; a jÃ¶vÃµ formÃ¡lÃ¡sa&rdquo;
Lyon, FranciaorszÃ¡g, 2000. jÃºnius 30.Az Ã¡tfogÃ³ TAKAROS koncepciÃ³t (TÃ©rkÃ©pi AlapÃº KAtaszteri Rendszer OrszÃ¡gos
SzÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se) lÃ©pÃ©srÃµl lÃ©pÃ©sre fejlesztette ki az FVM FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rkÃ©pÃ©szeti FÃµosztÃ¡lya
META (MEgyei TAkaros) az Ã¡tfogÃ³ TAKAROS fejlesztÃ©s utolsÃ³ lÃ©pÃ©se. A projekt az informÃ¡ciÃ³technolÃ³giai
fejlesztÃ©sre koncentrÃ¡l. A META cÃ©lja egy jÃ³l mÃ»kÃ¶dÃµ GIS-megoldÃ¡s kifejlesztÃ©se a megyei fÃ¶ldhivatalok szÃ¡mÃ¡
a feltÃ©telek megteremtÃ©se a fÃ¶ldhivatalok LIS (fÃ¶ldinformÃ¡ciÃ³s rendszer) adatainak Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©sÃ©hez, valamint a
TAKAROS kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali rendszer tÃ¡mogatÃ¡sa. Ezen kÃ-vÃ¼l a META bevezeti a szakÃ¡g vezetÃµi informÃ¡ciÃ³s
rendszerÃ©t (MIS) Ã©s szÃ©leskÃ¶rÃ» GIS adatfeldolgozÃ¡si lehetÃµsÃ©gekrÃµl gondoskodik, elÃµsegÃ-tve az EU kÃ¶zÃ¶s
agrÃ¡rpolitikÃ¡jÃ¡nak (CAP) Ã¡tvÃ©telÃ©t. TovÃ¡bbÃ¡ tÃ¡mogatja a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat rÃ©szbeni Ã¶nfinanszÃ-rozÃ³vÃ¡ vÃ¡lÃ
cÃ©lok elÃ©rÃ©sÃ©hez erÃµs IT-rendszert kell beszerezni a megyei fÃ¶ldhivatalok szÃ¡mÃ¡ra. A rendszert a kÃ¶vetkezÃµ fÃµb
kÃ¶vetelmÃ©nyek mentÃ©n dolgozzuk ki:
- SokcÃ©lÃº elektronikus archivÃ¡lÃ³ alrendszer
- HÃ¡ttÃ©r-adatfeldolgozÃ¡s a kÃ¼lsÃµ adatfeldolgozÃ¡s elÃµsegÃ-tÃ©se megyei fÃ¶ldhivataloknÃ¡l a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra
- AdatmodelltÃµl fÃ¼ggetlen adatfeldolgozÃ¡si lehetÃµsÃ©g
- TÃ©rkÃ©pekkel Ã©s ingatlanokkal kapcsolatos adatok kezelÃ©se a TAKARNET-en keresztÃ¼l
- VezetÃµi informÃ¡ciÃ³ biztosÃ-tÃ¡sa a fÃ¶ldhivatalok vezetÃµi szÃ¡mÃ¡ra
- Az EU Ã¡ltal tÃ¡mogatott tÃ©radat-szabvÃ¡nyok alkalmazÃ¡sÃ¡nak szorgalmazÃ¡sa MagyarorszÃ¡gonA cikk bemutatja a
META rendszer legfontosabb mÃ»szaki jellemzÃµit. Az elÃµadÃ¡s a META meglÃ©vÃµ mÃ»szaki koncepciÃ³jÃ¡n Ã©s
specifikÃ¡ciÃ³jÃ¡n alapul.

1. A META projekt helye a FVM FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rkÃ©pÃ©szeti FÃµosztÃ¡lya (FTF) stratÃ©giÃ¡jÃ¡banA META a TAKAROS
fejlesztÃ©s utolsÃ³ lÃ©pÃ©se, Ã©s egyÃºttal az FVM fÃ¶ldÃ¼gyi szakÃ¡g stratÃ©giÃ¡jÃ¡nak lÃ©nyeges rÃ©sze. Az Ã¡tfogÃ³ TA
koncepciÃ³ valÃ³jÃ¡ban az egÃ©sz fÃ¶ldhivatali rendszer szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©t jelenti. (RÃ©szletesebb leÃ-rÃ¡s talÃ¡lh
angolul az 5. EC-EGIS MÃ»hely, 1999. c. kÃ¶tetben P. Zalaba - Á. PodolcsÃ¡k: Managing GIS projects under Phare rules
cÃ-men.).A TAKAROS IT koncepciÃ³ a fÃ¶ldhivatalok szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©nek kÃ©t eltÃ©rÃµ szintjÃ©t hatÃ¡rozta meg
kÃ¶rzeti (KFH) Ã©s megyei (MFH) fÃ¶ldhivatalok szerepe Ã©s mÃ»kÃ¶dÃ©se eltÃ©r egymÃ¡stÃ³l. A kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok kÃ
a kÃ¶zigazgatÃ¡s operatÃ-v szintjÃ©t, ahol a teljes munkafolyamatot jogszabÃ¡lyok hatÃ¡rozzÃ¡k meg. A TAKAROS-KFH egy
munkafolyamat-vezÃ©relt ingatlan-adminisztrÃ¡ciÃ³s rendszer, melybe beletartoznak LIS-elemek is, mint pl. tÃ©rkÃ©pvÃ¡zlatok
vagy tulajdonjog bejegyzÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ kÃ©relmek ellenÃµrzÃ©se, valamint tÃ©rkÃ©pi Ã©s jogi adatok naprakÃ©szen tar
megyei fÃ¶ldhivatalok viszont a fÃ¶ldÃ¼gyi szektor vezetÃ©si Ã©s Ã¼zleti szintjÃ©t kÃ©pviselik. A TAKAROS MFH rendszer, a
Ãºn. META gondoskodik majd a szÃ¼ksÃ©ges IT-forrÃ¡sokrÃ³l a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok adatbÃ¡zisainak karbantartÃ¡sÃ¡hoz,
tÃ¡mogatja az Ã©rtÃ©knÃ¶velt termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t, Ã©s bevezeti a vezetÃµi informÃ¡ciÃ³s rends
fÃ¶ldÃ¼gyi szakÃ¡g irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡ba. A META lesz a kapu, amely Ã¡tvezet a projekt lezÃ¡rÃ¡sa utÃ¡n megalapÃ-tandÃ³ sokcÃ©
OrszÃ¡gos FÃ¶ldinformÃ¡ciÃ³s SzolgÃ¡lathoz. A META kÃ©pessÃ© teszi a megyei fÃ¶ldhivatalokat, hogy mÃ»szaki segÃ-tsÃ©g
nyÃºjtsanak a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivataloknak help desk&rdquo; formÃ¡jÃ¡ban, valamint hÃ¡ttÃ©r-adatfeldolgozÃ¡ssal, Ã©s pÃ³toljÃ¡k
az Ã¡tfogÃ³ TAKAROS rendszer hiÃ¡nyzÃ³ interfÃ©szeit. A fÃ¶ldhivatalok bevÃ©telÃ©nek nÃ¶velÃ©se Ã©rdekÃ©ben a META
Ã¡ltalÃ¡nos GIS-mÃ»kÃ¶dÃ©st biztosÃ-t prototÃ-pusok Ã©s tÃ©radat-termÃ©kek elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz. E projekt Ã¡ltalÃ¡nos cÃ©
fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat megerÃµsÃ-tÃ©se, hogy kÃ©pes legyen megbirkÃ³zni a fÃ¶ld- Ã©s ingatlanpiac feltÃ©teleinek
megteremtÃ©sÃ©vel kapcsolatos kihÃ-vÃ¡sokkal a piacgazdasÃ¡gra valÃ³ Ã¡ttÃ©rÃ©s, illetve a vonatkozÃ³ EU-szabvÃ¡nyok
Ã¡tvÃ©tele Ã©rdekÃ©ben. Az elÃ©rendÃµ legfontosabb stratÃ©giai cÃ©lok:
- A kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok megbÃ-zhatÃ³sÃ¡gÃ¡nak Ã©s biztonsÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©se mÃ»szaki segÃ-tsÃ©gnyÃºjtÃ¡ssal,
archivÃ¡lÃ¡ssal, Ã©s katasztrÃ³fa esetÃ©n a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatal helyettesÃ-tÃ©sÃ©vel.
- A fÃ¶ldjelzÃ¡log intÃ©zmÃ©nyrendszer kifejlesztÃ©sÃ©nek tÃ¡mogatÃ¡sa.
- A lehetsÃ©ges bevÃ©tel nÃ¶velÃ©se Ãºj GIS-termÃ©kek Ã©s fÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡sok bevezetÃ©sÃ©vel.
- A helyi Ã¶nkormÃ¡nyzatok tÃ¡mogatÃ¡sa a fÃ¶ldhivatali GIS adatelÃ©rÃ©s biztosÃ-tÃ¡sÃ¡val.
- Az orszÃ¡gos IT-szint emelÃ©se tudatosÃ-tÃ¡s Ã©s alkalmazÃ¡s ÃºtjÃ¡n, Ã¶sztÃ¶nÃ¶zve a szektor Ãºj szolgÃ¡ltatÃ¡saira Ã©pÃ
mÃ»szaki fejlesztÃ©seket.
- Az orszÃ¡gos tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tevÃ©kenysÃ©g tÃ¡mogatÃ¡sa digitÃ¡lis kataszteri tÃ©rkÃ©pekkel. Adatok minÃµsÃ©gellenÃ
Ã¡tvÃ©tele TAKAROS KFH-adatÃ¡llomÃ¡nyok generÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz, behelyettesÃ-tendÃµ tÃ©rkÃ©padatokkal.
- Az EU-tagsÃ¡g tÃ¡mogatÃ¡sa fÃ¶ldhasznÃ¡lati, fÃ¶ldminÃµsÃ-tÃ©si monitorozÃ¡si jellemzÃµkkel.
- A fÃ¶ldpiac Ã©lÃ©nkÃ-tÃ©se tematikus tÃ©rkÃ©pek biztosÃ-tÃ¡sÃ¡val, valamint a fÃ¶ldminÃµsÃ-tÃ©s Ã©s fÃ¶ldÃ©rtÃ©kelÃ©
- A fÃ¶ldadÃ³zÃ¡s tÃ¡mogatÃ¡sa tematikus GIS-adatÃ¡llomÃ¡nyok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã©s Interneten valÃ³ elÃ©rhetÃµsÃ©gÃ©

2. A kifejlesztendÃµ rendszer profiljaAz IT stratÃ©gia, valamint az orszÃ¡gos Ã©s intÃ©zmÃ©nyi szintÃ» Ã¡ltalÃ¡nos kÃ¶vetelmÃ
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hatÃ¡rozzÃ¡k meg a META rendszert. A rendszer mÃ»szaki profiljÃ¡nak leÃ-rÃ¡sa a projekt- specifikÃ¡ciÃ³ban szerepel. A
funkcionÃ¡lis kÃ¶vetelmÃ©nyek, a mÃ»szaki cÃ©lok Ã©s a mÃ»szaki eszkÃ¶zÃ¶k struktÃºrÃ¡ja az alÃ¡bbiakban kÃ¶vetkezik.2.1
funkciÃ³k felÃ©pÃ-tÃ©se
A legfontosabb funkciÃ³csoportok a kÃ¶vetkezÃµk:1. funkciÃ³csoport: SokcÃ©lÃº elektronikus archivÃ¡lÃ³ alrendszer megyei
fÃ¶ldhivatali szintenSzÃ¡mos adatÃ¡llomÃ¡nyt Ã©s programkÃ³dot kell tÃ¡rolni, pl. az Ã¶sszes tÃ¶rtÃ©neti KFH-adatot, a MFH
Ã¡ltal generÃ¡lt Ã©rtÃ©knÃ¶velt termÃ©keket, kÃ³dtÃ¡blÃ¡kat, jelentÃ©sfÃ¡jlokat, korÃ¡bbi Ã©s jelenlegi szoftver-verziÃ³kat stb.
archivÃ¡lÃ³ alrendszer a META integrÃ¡lt rÃ©sze.A META mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³ az archivÃ¡lÃ³ alrendszert a rendszer
leglÃ©nyegesebb moduljakÃ©nt kezeli. A META Ã¶sszes be- Ã©s kimenÃµ adatÃ¡t az archivÃ¡lÃ³ alrendszer kezeli, fogadja Ã©
tÃ¡rolja. Az ArchÃ-vum kezeli az Ã¶sszes objektum-osztÃ¡lyt, objektumokat Ã©s elÃµfordulÃ¡saikat. Az archivÃ¡lÃ¡si szabvÃ¡ny
ISO Ã©s a CEN Ã¡ltal definiÃ¡lt fogalmi sÃ©ma nyelve lesz. E modulban van a META Intranet- Ã©s Internet interfÃ©sze is. Az
archivÃ¡lÃ³ modul kezeli a tÃ©radat-tovÃ¡bbÃ-tÃ¡st is az elfogadott nemzetkÃ¶zi szabvÃ¡nyokkal Ã¶sszhangban 2.
funkciÃ³csoport: HÃ¡ttÃ©r-adatfeldolgozÃ¡s MFH-szinten a KFH-k tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡raJellegÃ©nÃ©l fogva a TAKAROS-KFH nem
kezelhet adatot a beadvÃ¡ny-szint alatt. Azonban bizonyos esetekben elkerÃ¼lhetetlen a programozott alkalmazÃ¡sokon
kÃ-vÃ¼li adatkezelÃ©s, pl. rejtett topolÃ³giai hibÃ¡k javÃ-tÃ¡sakor, kÃ³dtÃ¡blÃ¡k mÃ³dosÃ-tÃ¡sakor, egy telepÃ¼lÃ©s adatainak
egyik KFH-bÃ³l a mÃ¡sikba valÃ³ kÃ¶ltÃ¶ztetÃ©sekor, a tÃ¡rolt terÃ¼let mÃ³dosÃ-tÃ¡sakor egy telepÃ¼lÃ©s ÃºjramÃ©rÃ©se
alkalmÃ¡val stb. Ezek az Ãºgynevezett fÃ¶ldhivatali &bdquo;mÃ»szaki beavatkozÃ¡sok&rdquo;.A mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³val
Ã¶sszhangban alsÃ³bb szintÃ» adatkezelÃ©st vÃ©gez a META az egyes KFH-adatok mÃ¡solatainak felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val. A
META magas szintÃ» (beadvÃ¡ny-szintÃ») frissÃ-tÃµ fÃ¡jlokat hoz lÃ©tre a TAKAROS-KFH-k rÃ©szÃ©re. A fÃ¡jlokat importÃ¡ljÃ
amikor a bejegyzett beadvÃ¡nyokat importÃ¡ljÃ¡k a TAKAROS-KFH alrendszer beadvÃ¡ny-iktatÃ³ alrendszerÃ©be.

3. funkciÃ³csoport: TÃ©radat-termÃ©kek elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sa Ez egy MFH-szintÃ», adatmodell-fÃ¼ggetlen adatfeldolgozÃ¡si lehetÃµ
A tervek szerint a MFH-hÃ¡lÃ³zat kÃ©pezi az orszÃ¡gos fÃ¶ld- Ã©s fÃ¶ldrajzi adathoz kÃ¶tÃµdÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ³ struktÃºra
gerincÃ©t. A fÃ¶ldhivatali adatok, mint a meglÃ©vÃµ Ã©s a szÃ¡rmaztatott tematikus adatok a tÃ©rinformatikai adatfelhasznÃ¡lÃ
rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llnak ezen a hÃ¡lÃ³zaton. A fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat kÃ©pes lesz kÃ¼lsÃµ tÃ©radatok, pl. statisztikÃ¡k
importÃ¡lÃ¡sÃ¡ra, Ã©rtÃ©knÃ¶velt adatkapcsolatok lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra Ã©s azok tovÃ¡bbÃ-tÃ¡sÃ¡ra a vÃ©gfelhasznÃ¡lÃ³khoz. Az
feldolgozandÃ³ adatfÃ¡jl modellje nem ismerhetÃµ elÃµzetesen, de az biztos, hogy Ã¶nleÃ-rÃ³ fÃ¡jlok lesznek. A mÃ»szaki
specifikÃ¡ciÃ³ egy olyan rendszer kÃ¶vetelmÃ©nyeinek leÃ-rÃ¡sÃ¡t tartalmazza, mely tÃ©rbeli objektumokat Ã©s azok osztÃ¡lya
tudja kezelni fogalmi sÃ©mÃ¡ik leÃ-rÃ¡sÃ¡nak megfelelÃµen. A fogalmi sÃ©ma leÃ-rÃ¡sa olyan nyelven kÃ©szÃ¼l, melyet tÃ¡mo
CEN/TC 287 (illetve az ISO/TC 211). 4. funkciÃ³csoport: Az adattermÃ©kek szÃ©leskÃ¶rÃ» terjesztÃ©se A fÃ¶ldhivatali
rendszer a magyar fÃ¶ldinformÃ¡ciÃ³s szektor dominÃ¡ns szereplÃµje lesz, mert felelÃµs kÃ¼lÃ¶nfÃ©le helyhez kapcsolÃ³dÃ³
(geo-related) adatÃ¡llomÃ¡nyok karbantartÃ¡sÃ¡Ã©rt Ã©s terjesztÃ©sÃ©Ã©rt. Az FVM FTF egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dik kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
szervezetekkel (pl. Katonai TÃ©rkÃ©pÃ©szet, Geofizikai IntÃ©zet) kÃ¶zÃ¶s adatkapcsolatok Ã©s adatterjesztÃ©s terÃ©n. Anna
Ã©rdekÃ©ben, hogy a META interoperÃ¡bilis legyen szÃ¡mos kÃ¼lsÃµ tÃ©radat-rendszerrel, nyÃ-ltrendszer-szabvÃ¡nyokra
Ã©pÃ¼l.A rendszer magÃ¡ban foglalja az ingyenes alkalmazÃ¡st (bÃ¡rmely Ã¡ltalÃ¡nosan hasznÃ¡lt operÃ¡ciÃ³s rendszer
esetÃ©ben), amely lehetÃµvÃ© teszi, hogy tÃ©rkÃ©pi objektumok, objektum-osztÃ¡lyok Ã©s attribÃºtumok kÃ¶zlekedhessenek
eltÃ©rÃµ adatmodell kÃ¶zÃ¶tt, az adatok pedig eltÃ©rÃµ tÃ©radat-rendszerek kÃ¶zÃ¶tt. Ilyen mÃ³don a fÃ¶ldhivatali adattermÃ
egyre szÃ©lesebb kÃ¶rben Ã©s egyszerÃ»bben hasznosÃ-thatÃ³k.

5. funkciÃ³csoport: SzolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã©s adattermÃ©kek az InternetenA TAKARNET (a fÃ¶ldhivatalok intranetes
nagyterÃ¼letÃ» hÃ¡lÃ³zata) koncepciÃ³jÃ¡t a potenciÃ¡lis kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k kÃ¶re jÃ³l fogadta. A meglÃ©vÃµ web-alapÃº
alkalmazÃ¡sok a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali alkalmazÃ¡sokra koncentrÃ¡lnak, mint pl. tulajdoni lapok vagy kataszteri tÃ©rkÃ©pek
mÃ¡solatainak kÃ©rÃ©se stb. A felhasznÃ¡lÃ³k kapcsolÃ³dnak a hÃ¡lÃ³zat kÃ¶zponti elÃ©rÃ©si pontjÃ¡ra, ezutÃ¡n kÃ©rÃ©seike
rendszer az illetÃ©kes TAKAROS KFH-ba tovÃ¡bbÃ-tja, amely kÃ©pes bizonyos, jogilag meghatÃ¡rozott adatszolgÃ¡ltatÃ¡sokra.
A TAKARNET regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡ra Interneten keresztÃ¼l is elÃ©rhetÃµ lesz. Emellett igÃ©ny merÃ¼lt fel
megyei fÃ¶ldhivatali szinten a kataszteri tÃ©rkÃ©pekkel vagy mÃ¡solataikkal kapcsolatos interakciÃ³ra, pl. a folyamatban lÃ©vÃµ
kataszteri tÃ©rkÃ©pfrissÃ-tÃ©s bemutatÃ¡sÃ¡ra. Ezen felÃ¼l a tÃ©rkÃ©pszerver hasznos eszkÃ¶z lesz a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³za
Ã©rtÃ©knÃ¶velt adattermÃ©keinek tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ban is. A mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³ magÃ¡ban foglalja a tÃ©rkÃ©pszerver
beszerzÃ©sÃ©t, amely meg tudja jelenÃ-teni a grafikus Ã©s hozzÃ¡kapcsolt adatokat Interneten vagy Intraneten. A
tÃ©rkÃ©pszerver ugyanazon biztonsÃ¡gi fokon integrÃ¡lt rÃ©sze a TAKARNET-nek.

6. funkciÃ³csoport: A fÃ¶ldhivatali vezetÃµk tÃ¡mogatÃ¡saA kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok operatÃ-v, igazgatÃ¡si Ã©s mÃ»szaki
szempontbÃ³l is a megyei fÃ¶ldhivataloknak vannak alÃ¡rendelve. A megyei fÃ¶ldhivatalok tÃ¡mogatÃ¡st nyÃºjtanak a
kÃ¶rzeteknek kÃ¼lÃ¶nleges igazgatÃ¡si vagy mÃ»szaki kÃ©rdÃ©sekben Ã©s orszÃ¡gos projektek bonyolÃ-tÃ¡sÃ¡ban. A vezetÃ
tÃ¶bbnyire tÃ©rinformÃ¡ciÃ³val foglalkoznak. A kihelyezett forrÃ¡sok helye is rendkÃ-vÃ¼l fontos. A tevÃ©kenysÃ©gek
mennyisÃ©gÃ©t rendszerint tÃ¡blÃ¡kban, fÃ¶ld/ingatlan-egysÃ©gekben Ã©s terÃ¼letben fejezik ki. A mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³
ugyanolyan kezelÃ©st Ã-r elÃµ a vezetÃµi informÃ¡ciÃ³ra vonatkozÃ³lag, mint amit egyÃ©b (pl. tÃ©rbeli) adatokkal kapcsolatban
META a CEN/TC 287 (illetve ISO/TC 211) adatÃ¡tviteli szabvÃ¡nyoknak megfelelÃµen importÃ¡l adatokat. A szÃ¼ksÃ©ges
VezetÃµi InformÃ¡ciÃ³s Rendszer (MIS) egyszerÃ» lesz, Ã©s a teljes GIS integrÃ¡lt rÃ©szÃ©t kÃ©pezi 2.2 A rendszercÃ©lok
felÃ©pÃ-tÃ©se
A kÃ¶vetkezÃµ cÃ©lokat kell elÃ©rni a lehetÃµ legmagasabb szÃ-nvonalon, hogy emeljÃ¼k a projekt eredmÃ©nyeinek minÃµsÃ

1. cÃ©l: Az EU Ã¡ltal tÃ¡mogatott tÃ©rinformatikai szabvÃ¡nyok alkalmazÃ¡sa a METÁ-ban A szabvÃ¡nyok Ã¡tvÃ©telÃ©nÃ©l
orszÃ¡gosan a fÃ¶ldhivatali rendszer pÃ©ldÃ¡jÃ¡t kell kÃ¶vetni, Ã©s a 87/95EEC sz. EU TanÃ¡csi (EC) DÃ¶ntÃ©s alapjÃ¡n a
rendszert a de jure szabvÃ¡nyokra kell alapozni, mint az ISO Ã©s a CEN. LÃ©teznek CEN-elÃµszabvÃ¡nyok, Ã©s majdnem kÃ©
ISO szabvÃ¡nyok. A vezetÃµ tÃ©rinformatikai projektek tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val az EC azonosÃ-totta a preferÃ¡lt de facto
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szabvÃ¡nyokat, nyitva hagyvÃ¡n a specifikÃ¡ciÃ³t a hiÃ¡nyzÃ³ de jure szabvÃ¡nyok helyettesÃ-tÃ©sÃ©re vonatkozÃ³lag.

2. cÃ©l: Az EU-tÃ¡mogatott tÃ©rinformatikai szabvÃ¡nyok szorgalmazÃ¡sa MagyarorszÃ¡gonElkerÃ¼lhetetlenÃ¼l fontos a
fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat szÃ¡mÃ¡ra, hogy lehetÃµvÃ© tegye partnereinek Ã©s Ã¼gyfeleinek a szabvÃ¡nyosÃ-tott adatelÃ©rÃ©st.
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si szektor tÃ¡mogatta a CEN/TC 287 adatÃ¡tviteli szabvÃ¡ny magyar verziÃ³jÃ¡nak kidolgozÃ¡sÃ¡t. Az
ISO Ã©s CEN megkÃ¶zelÃ-tÃ©s Ã¡tvÃ©tele lehetÃµvÃ© teszi egy fogalmi sÃ©ma-nyelv alkalmazÃ¡sÃ¡t a forrÃ¡s- Ã©s cÃ©l- ad
leÃ-rÃ¡sÃ¡ra. Az adatokat bevisszÃ¼k a cÃ©l-adatbÃ¡zisba a kÃ©t eltÃ©rÃµ adatmodellben kÃ¶zÃ¶s tÃ©rkÃ©pi objektumok
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val. Ilyen mÃ³don a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat Ã¡ltal lÃ©trehozott adatok simÃ¡n Ã¡thelyezhetÃµk, Ã©s frissÃ-thetik
adatokat a kÃ¼lsÃµ rendszerekben. EzÃ¡ltal tÃ¡mogatjuk az Ãºj szabvÃ¡nyokat, Ã©s a rendszer hasznÃ¡lata egyszerÃ»bbÃ© vÃ

3. cÃ©l: IT IntegrÃ¡ciÃ³Az igazgatÃ¡si, vezetÃ©si, mÃ»szaki Ã©s kulturÃ¡lis hÃ¡ttÃ©r miatt nyilvÃ¡nvalÃ³an a megyei fÃ¶ldhivata
kell a fÃ¶ldÃ¼gyi szakÃ¡g tÃ©rinformatikai kÃ¶zpontjaivÃ¡ tenni. Ehhez el kell vÃ©gezni kÃ¼lÃ¶nfÃ©le feladatokat, pl. hÃ¡ttÃ©r
adatfeldolgozÃ¡s a KFH-k rÃ©szÃ©re, Ã©rtÃ©knÃ¶velt adatok lÃ©trehozÃ¡sa, adatimportÃ¡lÃ¡s kÃ¼lsÃµ forrÃ¡sokbÃ³l stb. NÃ©
tevÃ©kenysÃ©g elÃµre meghatÃ¡rozott Ã©s munkafolyamat-vezÃ©relt, mÃ¡sok alkalmi jellegÃ»ek, Ã©s ezen kÃ-vÃ¼l lesz mÃ©
prototÃ-pus-kÃ©szÃ-tÃ©s munkafolyamatokra Ã©s Ã©rtÃ©knÃ¶velt adatokra vonatkozÃ³lag. ÉsszerÃ»nek lÃ¡tszik egyetlen IT-p
Ã©s egyetlen mÃ»szaki megkÃ¶zelÃ-tÃ©s kidolgozÃ¡sa, hogy az integrÃ¡lt adatok feldolgozÃ¡sa egyetlen integrÃ¡lt rendszerben
tÃ¶rtÃ©njÃ©k. A mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³ arra hÃ-v fel, hogy a lehetÃµ legmagasabb szinten kell integrÃ¡lni a kÃ-vÃ¡nt
funkcionalitÃ¡st. Az adattÃ¡rolÃ¡s, az adatok bevitele Ã©s kiadÃ¡sa, az adatfeldolgozÃ¡s naplÃ³zÃ¡sa, a tÃ©rinformatikai
szabvÃ¡nyok (beleÃ©rtve az objektum-orientÃ¡lt adatmodellezÃµ nyelvet adatmodell-fÃ¼ggetlen feldolgozÃ¡sokhoz) azonos
lesz minden alkalmazÃ¡snÃ¡l. Az alkalmazÃ¡sok ugyanazon Ã¼zleti szolgÃ¡ltatÃ¡sok sorozatÃ¡ra Ã©pÃ¼lnek (a hÃ¡romlÃ©pcsÃ
modellnek megfelelÃµen).

4. cÃ©l: A kÃ¶rzeti Ã©s megyei fÃ¶ldhivatalok interoperabilitÃ¡saA kÃ¶rzeti szintÃ» szoftveralkalmazÃ¡sokat a munkafolyamatok
vezÃ©rlik. VelÃ¼k kapcsolatban bÃ¡rmely kÃ¶zÃ¶s mÃ»veletet a helyi folyamatellenÃµrzÃµ alrendszeren keresztÃ¼l kell
vÃ©grehajtani. Amikor a TAKAROS-KFH rendszert Ã©s a kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³, mÃ»szakilag eltÃ©rÃµ FKFH (FÃµvÃ¡rosi KerÃ¼letek
FÃ¶ldhivatala) rendszert terveztÃ©k, a tÃ©rinformatikai szabvÃ¡nyok mÃ©g nem kÃ©szÃ¼ltek el, Ã-gy ezeknek a rendszerekne
nincs szabvÃ¡nyos interfÃ©szÃ¼k. A specifikÃ¡ciÃ³ olyan API-t (alkalmazÃ¡s-programozÃ¡si interfÃ©sz) Ã-r elÃµ, amely
munkafolyamat-vezÃ©relt elÃ©rÃ©st biztosÃ-t a kÃ¶rzeti eljÃ¡rÃ¡sokhoz Ã©s adatokhoz. A KFH- Ã©s MFH-objektumokat Ã©s
adatfrissÃ-tÃ©seket, pl. szÃ¼ksÃ©ges lehet elÃ©rhetÃµvÃ© tenni az API-n keresztÃ¼l olyan formÃ¡ban, amely Ã¶sszhangban
CEN/TC 287 (illetve ISO/TC 211) szabvÃ¡nyokkal. De az API-t sokkal Ã¡ltalÃ¡nosabb cÃ©lokra kell definiÃ¡lni.
5. cÃ©l: A belsÃµ mÃ»szaki tÃ¡mogatÃ¡s bevonÃ¡saA fÃ¶ldhivataloknak megvan a sajÃ¡t mÃ»szaki tÃ¡mogatÃ³ rendszerÃ¼k. A
FÖMI (FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet) e tevÃ©kenysÃ©g kÃ¶zpontja. Vannak tÃ¡mogatÃ³ kÃ¶zpontok meg
szinten is. A szoftverkarbantartÃ¡s Ã©s -mÃ³dosÃ-tÃ¡s a FÖMI-ben tÃ¶rtÃ©nik. A FÖMI archivÃ¡lja Ã©s frissÃ-ti a teljes
szoftverfejlesztÃ©si dokumentÃ¡ciÃ³t. A Phare szabvÃ¡nyokkal Ã¶sszhangban a FTF igÃ©nyli az Ã¶sszes szÃ¼ksÃ©ges
licenszet Ã©s know-how-t a szoftverkarbantartÃ¡s Ã©s az azt kÃ¶vetÃµ rendszerfejlesztÃ©st. A FÖMI rÃ©szt vesz a
szoftverfejlesztÃ©sben, hogy Ã¡tvegyen minden tudnivalÃ³t, ami szÃ¼ksÃ©ges az IT rendszer megbÃ-zhatÃ³ mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©n
biztosÃ-tÃ¡sÃ¡hoz Ã©s az IT rendszer megÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡hoz, tovÃ¡bbfejlesztÃ©sÃ©hez.

6. cÃ©l: A tÃ©rinformatikai adatÃ¡llomÃ¡nyok minÃµsÃ©gbiztosÃ-tÃ¡sa a megyei fÃ¶ldhivataloknÃ¡lA megyei fÃ¶ldhivatalok az
orszÃ¡gos tÃ©rinformatikai infrastruktÃºra csomÃ³pontjai. A megyei fÃ¶ldhivatalok szÃ¡mos adatgyÃ»jtÃµ projektben vesznek
rÃ©szt. EzÃ©rt elkerÃ¼lhetetlen Ã©s szÃ¼ksÃ©ges, hogy a MFH-k tudjÃ¡k futtatni a tÃ©rinformatikai adatÃ¡llomÃ¡nyok
minÃµsÃ©gbiztosÃ-tÃ³ eljÃ¡rÃ¡sait. Olyan szoftver futtatÃ¡sÃ¡ra is kÃ©pesek kell legyenek, melyek automatikusan ellenÃµrzik az
adatfÃ¡jlokat. Az ISO/TC 211 szabvÃ¡ny elÃµÃ-rja a vonatkozÃ³ eljÃ¡rÃ¡sokat.A mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³ olyan rendszert Ã-r elÃµ
amely kÃ©pes az Ã¡tvÃ©teli tesztek futtatÃ¡sÃ¡ra. SpeciÃ¡lis kÃ¶vetelmÃ©nyek vonatkoznak a magyar kataszteri tÃ©rkÃ©pezÃ©
Ezek mind szerepelnek a mÃ»szaki specifikÃ¡ciÃ³ban

2.3 A struktÃºra rÃ©szletesebb Ã¡ttekintÃ©se A 2-1 Ã¡bra bemutatja a META funkcionÃ¡lis Ã©s cÃ©lfelÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t. A
projektspecifikÃ¡ciÃ³ rÃ©szletesen tartalmazza az Ã¶sszes funkciÃ³csoportot. A 2-2 Ã¡bra pÃ©ldakÃ©nt rÃ©szletesen bemutatja
2. funkciÃ³csoportot: &bdquo;HÃ¡ttÃ©r-adatfeldolgozÃ¡s megyei fÃ¶ldhivatali szinten a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatal
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra&rdquo;.
2-1 Ã¡bra: A META projekt funkciÃ³i Ã©s cÃ©ljai 2-2 Ã¡bra: A MFH-knÃ¡l a KFH-k tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra vÃ©gzett hÃ¡ttÃ©radatfeldolgozÃ¡s funkciÃ³inak
Ã©s cÃ©ljainak rendszere
2.4 HUNEXA 2-2 Ã¡brÃ¡n Ãºj kifejezÃ©st (HUNEX) vezettÃ¼nk be. MÃ»szaki szempontbÃ³l ez a rendszer lÃ©nyege. A CEN
Ã¡ltal kidolgozott adatcserÃ©re rendszerint CENEX nÃ©ven hivatkozunk. Ezzel Ã¶sszhangban a HUNEX-et a META szÃ¡mÃ¡ra
dolgoztuk ki, mint tÃ¡mogatott adatcsere-mechanizmust, a modell-leÃ-rÃ¡s eszkÃ¶zÃ©t, illetve bekÃ³dolÃ³ mechanizmust, stb.
Annak Ã©rdekÃ©ben, hogy Ã¡thidaljuk az ISO Ã©s a CENEX megkÃ¶zelÃ-tÃ©sek kÃ¶zti kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get, a HUNEX sokkal
Ã¡ltalÃ¡nosabb. A HUNEX-tÃµl azt vÃ¡rjuk, hogy azonos mÃ³don tÃ¡mogassa az adatcserÃ©t Ã©s a megosztott
adatkarbantartÃ¡st. 2-3 Ã¡bra: HUNEX opciÃ³kA HUNEX CEN Ã©s ISO elemekbÃµl kÃ©szÃ¼l az alÃ¡bbiak tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra:

Az adattermÃ©kek definiÃ¡lÃ¡saA megyei fÃ¶ldhivatalok termÃ©keiket elektronikus adatfeldolgozÃ³ rendszerek segÃ-tsÃ©gÃ©v
hozzÃ¡k lÃ©tre. Minden termÃ©knek megvan a maga adatmodellje. ÉsszerÃ»nek lÃ¡tszik, hogy ezt az alkalmazÃ¡si sÃ©mÃ¡t
HUNEX-tÃ¡mogatott nyelven Ã-rjuk le. Ilyen mÃ³don a META nemcsak a definÃ-ciÃ³ szintaktikai ellenÃµrzÃ©sÃ©t tudja
tÃ¡mogatni, hanem a termÃ©kek elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t Ã©s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t is.
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Off-line adatÃ¡tvitel (Input Output)Az adatÃ¡tvitelhez HUNEX adatmodellezÃ©si nyelven megÃ-rt alkalmazÃ¡si sÃ©mÃ¡kra van
szÃ¼ksÃ©g. LeÃ-randÃ³ mind a forrÃ¡s-, mind a cÃ©lrendszer. ElsÃµrendÃ» fontossÃ¡gÃº, hogy az Ã¶sszes szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pe
fÃ¶ldhivatali rendszeri adat szÃ¡llÃ-thatÃ³ legyen. Így kell kidolgozni HUNEX adatmodellezÃµ nyelven megÃ-rt alkalmazÃ¡si
sÃ©mÃ¡ikat. KÃ¼lsÃµ forrÃ¡sbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ adatÃ¡llomÃ¡ny felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©g van annak HUNEX adatmodelle
nyelven megÃ-rt leÃ-rÃ¡sÃ¡hoz Ã©s HUNEX-ben kÃ³dolt megjelenÃ-tÃ©sÃ©hez. A vezetÃµi informÃ¡ciÃ³t kÃ¼lsÃµ, Ã¶nÃ¡llÃ³
rendszerekbÃµl importÃ¡lja a META a HUNEX adatÃ¡tviteli megkÃ¶zelÃ-tÃ©s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val.

AlkalmazÃ¡s-programozÃ³i interfÃ©sz (API)A METÁ-hoz olyan megoldÃ¡s kell, amely integrÃ¡lja a TAKAROS-KFH-t, Ã©s
Ã¶sszehangolja a KFH- Ã©s FTFH rendszereket. Ezt szabvÃ¡nyos API ÃºtjÃ¡n lehet megoldani. Ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben
elkÃ©szÃ¼l egy rutinsorozat, melyekkel kifejleszthetÃµ a szoftver-alkalmazÃ¡s, ami kvÃ¡zi-fÃ¼ggetlen a rejtett ITrendszerektÃµl. A CEN-nel Ã©s a magyar szabvÃ¡nyokkal Ã¶sszhangban a teljes TAKAROS rendszer minden modelljÃ©t le
kell Ã-rni HUNEX adatmodellezÃµ nyelven, magÃ¡nak a HUNEX bekÃ³dolÃ³ mechanizmusnak pedig a TAKAROS rÃ©szÃ©t kel
kÃ©peznie. A TAKAROS API-jÃ¡nak tÃ¡mogatnia kell az adatmodellt Ã©s az objektumait leÃ-rÃ³ HUNEX adatmodellezÃµ
nyelvet.

A kezelt adatmodellek leÃ-rÃ¡saA megyei fÃ¶ldhivatalok Ã³riÃ¡si mennyisÃ©gÃ» kÃ¼lÃ¶nfÃ©le adatÃ¡llomÃ¡nyt tÃ¡rolnak Ã©s
katalogizÃ¡lnak. DefiniÃ¡lt adatmodellek teszik egyszerÃ»bbÃ© a GIS-mÃ»veleteket, mivel az objektumok jellemzÃµi
meghatÃ¡rozzÃ¡k az alkalmazhatÃ³ operÃ¡torokat Ã©s az objektumok attribÃºtumainak kezelÃ©si mÃ³djÃ¡t.A HUNEXmegkÃ¶zelÃ-tÃ©s minden rÃ©szletre kiterjedÃµ adaptÃ¡lÃ¡sa Ã¡ltalÃ¡nos GIS-t eredmÃ©nyez, mely az adatfeldolgozÃ¡s sorÃ¡n
objektum-orientÃ¡lt mÃ³don Ã©s adatmodelltÃµl fÃ¼ggetlenÃ¼l mÃ»kÃ¶dik.
A HUNEX az adatÃ¡tvitel kÃ¶zÃ¶s alapja. Ilyen mÃ³don:
- A TAKAROS-megoldÃ¡s rendszertÃµl Ã©s szÃ¡llÃ-tÃ³tÃ³l fÃ¼ggetlen,
- A TAKAROS modularitÃ¡sa erÃµsebben Ã©rvÃ©nyesÃ¼l,
- Egyetlen, de Ã¡tfogÃ³ Ã©s mÃ©retezhetÃµ interfÃ©sz kÃ©szÃ¼l a fÃ¡jlÃ¡tvitelhez,
- ÁttekinthetÃµ a TAKAROS kapcsolÃ³dÃ¡sa mÃ¡s GIS-ekhez,
- Ezzel szorgalmazzuk az EurÃ³pai BizottsÃ¡g vonatkozÃ³ szabvÃ¡nyainak Ã¡tvÃ©telÃ©t.

2.5 A projekt mÃ»szaki eszkÃ¶zeinek felÃ©pÃ-tÃ©seA mÃ»szaki eszkÃ¶zÃ¶k a funkciÃ³k Ã©s a cÃ©ljellemzÃµk megtervezett
sorozatÃ¡bÃ³l Ã¡llnak. Ezek megfoghatÃ³, illetve megfoghatatlan formÃ¡ban vannak, vagyis pl. szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pek Ã©s oktatÃ¡s
szolgÃ¡ltatÃ¡sok. A 2-4. Ã¡bra pl. bemutatja a 2. funkciÃ³csoport (&bdquo;HÃ¡ttÃ©r-adatfeldolgozÃ¡s MFH-szinten a KFH-k
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra&rdquo;) szÃ¡mÃ¡ra szÃ¼ksÃ©ges eszkÃ¶zÃ¶k struktÃºrÃ¡jÃ¡t. 2-4 Ã¡bra: 2. funkciÃ³csoport &bdquo;HÃ¡ttÃ©r
adatfeldolgozÃ¡s MFH-szinten a KFH-k tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra&rdquo;
3. A projekt megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa A megvalÃ³sÃ-tÃ¡s mÃ³dja a META technikai profilja Ã©s az Ã¶sszes intÃ©zmÃ©nyi kÃ¶rÃ¼lmÃ
hatÃ¡sa alatt alakult ki. A META mÃ»szaki szempontjai kezelhetÃµk, de a Phare Ã©s a magyar kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s kevÃ©sbÃ©
tervezhetÃµ, Ã©s tÃ¶bb kockÃ¡zattal jÃ¡r.

3.1 A projekt felÃ©pÃ-tÃ©seA projekt 12 egymÃ¡ssal Ã¶sszefÃ¼ggÃµ alprojektbÃµl Ã¡ll. A Phare finanszÃ-rozza a hÃ¡rom fÃµ
komponenst, a kisebbeket pedig a magyar kormÃ¡ny. Az alÃ¡bbi tÃ¡blÃ¡zat mutatja a teljes META projekt Ã¶sszetettsÃ©gÃ©t. A
Phare tÃ¡mogatÃ¡s elÃµsegÃ-ti a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t, hogy az kÃ©pes legyen megkÃ¼zdeni a
piacgazdasÃ¡g tÃ¡mogatÃ¡sa Ã©s az EU-szabvÃ¡nyok bevezetÃ©se - kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen pedig a kÃ¶zÃ¶s agrÃ¡rpolitika alkalmazÃ
kapcsÃ¡n felmerÃ¼lÃµ kihÃ-vÃ¡sokkal. Az FVM viseli a teljes projekt kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©snek kb. 25%-Ã¡t. Ezen kÃ-vÃ¼l egyÃ©b
kapcsolÃ³dÃ³ feladatok finanszÃ-rozÃ¡si lehetÃµsÃ©geibÃµl fedezik a helyi szakÃ©rtÃµk Ã©s a projekt megvalÃ³sÃ-tÃ¡s kÃ¶ltsÃ

3.2 ÜtemezÃ©sA lassÃº Phare-adminisztrÃ¡ciÃ³ kÃ¶vetkeztÃ©ben a projekt mÃ¡ris kÃ©sÃ©sben van. Az alÃ¡bbi tÃ¡blÃ¡zat mut
Ã¼temezÃ©s jelenlegi Ã©s Ãºjratervezett vÃ¡ltozatÃ¡t. AlprojektKezdÃ©sBefejezÃ©s1. MÃ»szaki segÃ-tsÃ©gnyÃºjtÃ¡s a projek
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz (PHARE)07/200012/20012. SzolgÃ¡ltatÃ¡si tender szoftverfejlesztÃ©sre (PHARE)01/200109/20023.
SzabvÃ¡ny IT eszkÃ¶zÃ¶k szÃ¡llÃ-tÃ¡sa (PHARE)05/200109/20024. AdatbiztonsÃ¡g07/200012/20015. BelsÃµ projektvezetÃ©si
struktÃºra07/200012/20016. A WAN kapacitÃ¡s nÃ¶velÃ©se (elÃ©rÃ©si pontokon)07/200012/20017. A META indulÃ³
adatÃ¡llomÃ¡nyÃ¡nak elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sa07/200012/20018. OktatÃ¡s07/200012/20019. A WAN kapacitÃ¡s nÃ¶velÃ©se
(csomÃ³pontokon)07/200012/200110. SzoftverinstallÃ¡lÃ¡s, orszÃ¡gos telepÃ-tÃ©s07/200012/200111. Szoftver upgrade Ã©s
tÃ¡mogatÃ¡s07/200012/200112. KonfigurÃ¡ciÃ³ menedzsment07/200012/2001

3.3 A projektvezetÃ©s felÃ©pÃ-tÃ©seA META integrÃ¡lt Ã©s komplex GIS rendszer lesz, Ã©s mint ilyet, sokkal nehezebb
megtervezni Ã©s kifejleszteni, mint pl. az Ã¡tlagos hivatali rendszereket. A rendszerintegrÃ¡ciÃ³hoz erÃµs Ã©s hatÃ©kony
projektvezetÃ©sre van szÃ¼ksÃ©g. Ennek elmulasztÃ¡sa esetÃ©n a megvalÃ³sÃ-tÃ¡s kÃ©sedelmet szenvedhet.A megyei
fÃ¶ldhivatalokat a FVM FTF koordinÃ¡lja. Az Ã¡ltalÃ¡nos projektigazgatÃ³ az FTF vezetÃµje. Ã• magas-szintÃ» dÃ¶ntÃ©shozÃ³,
teljes ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si projektet &bdquo;specifikus&rdquo; projektvezetÃµkÃ¶n keresztÃ¼l ellenÃµrzi, akik az egyes
projektekkel foglalkoznak. Ã•ket tÃ¡mogatjÃ¡k a projektasszisztensek. A META projektnek sajÃ¡t csapata van, amelyben
helyet kaptak a felhasznÃ¡lÃ³k kÃ©pviselÃµi Ã©s a FÖMI nÃ©hÃ¡ny munkatÃ¡rsa is, akik a projekt Ã¼gyeivel kapcsolatban a ME
projektvezetÃµ alÃ¡ vannak rendelve. Megyei szinten a projekttel egy-egy szemÃ©ly foglalkozik, aki Ã¡ltalÃ¡ban a
rendszergazda. A rendszergazda a megyei fÃ¶ldhivatal Ã¡llomÃ¡nyÃ¡ba tartozik, Ã©s teljes mÃ©rtÃ©kben tÃ¡jÃ©kozott a helyi
vezetÃµi intÃ©zkedÃ©sekrÃµl. A rendszergazda kÃ¶telessÃ©ge, hogy a META projektvezetÃµt tÃ¡jÃ©koztassa a projekt helyi
Ã¡llapotÃ¡rÃ³l. Az FVM FTF Ã¶sszes projektjÃ©t mÃ¡trix-formÃ¡tumÃº szervezÃ©sben irÃ¡nyÃ-tjÃ¡k, ami azt jelenti, hogy a
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minisztÃ©riumi vezetÃ©si hierarchia nagyobb jelentÃµsÃ©ggel bÃ-r, mint a projektvezetÃ©s. Az egyetlen mÃ¡trixpont, ahol a
projektvezetÃ©s Ã©s a napi feladatok irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©sbe kerÃ¼lhet, az a megyei fÃ¶ldhivatali projektvezetÃ©
szint. De minthogy a megyei fÃ¶ldhivatali projektfelelÃµs a MFH Ã¡llomÃ¡nyÃ¡nak tagja, Ã©s a konfliktusok feloldÃ¡sÃ¡ra, illetve
prioritÃ¡sok megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ szabÃ¡lyok vilÃ¡gosak, a napi mÃ»kÃ¶dÃ©s Ã©s a projekt irÃ¡nti felelÃµssÃ©g kÃ¶
bÃ¡rmely Ã¼tkÃ¶zÃ©st feloldanak. 3-1 Ã¡bra: ProjektvezetÃ©s az FVM FTF-ben

4. ÖsszefoglalÃ¡sA META projekt a FVM FTF intÃ©zmÃ©nyi stratÃ©giÃ¡jÃ¡t szolgÃ¡lja. E projekt Ã¡ltalÃ¡nos cÃ©lja a fÃ¶ldÃ¼g
szektor megerÃµsÃ-tÃ©se annak Ã©rdekÃ©ben, hogy megfeleljen a piacgazdasÃ¡g kialakÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã©s a kÃ¶zÃ¶s vÃ-vmÃ¡n
Ã¡tvÃ©telÃ©vel kapcsolatos kihÃ-vÃ¡soknak, melyek az EU csatlakozÃ¡si eljÃ¡rÃ¡s rÃ©szÃ©t kÃ©pezik. A META rendszer az FV
FTF stratÃ©gia Ã©s a TAKAROS megkÃ¶zelÃ-tÃ©s utolsÃ³ rÃ©sze. Ez belsÃµ mÃ»szaki segÃ-tsÃ©get nyÃºjt a kÃ¶rzeti
fÃ¶ldhivataloknak, bevezeti a vezetÃµi informÃ¡ciÃ³s rendszert az ingatlanokra Ã©s a fÃ¶ldhivatali mÃ»kÃ¶dÃ©sre vonatkozÃ³la
valamint szÃ©leskÃ¶rÃ» GIS adatfeldolgozÃ¡si kÃ©pessÃ©get biztosÃ-t az IIER bevezetÃ©sÃ©hez Ã©s a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³za
Ã¶nfinanszÃ-rozÃ³vÃ¡ vÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz. A projekt a kÃ¶ltsÃ©g-visszatÃ©rÃ¼lÃ©s elÃ©rÃ©sÃ©re Ã¶sszpontosÃ-t, mikÃ¶zben
megbÃ-zhatÃ³bbÃ¡ teszi a meglÃ©vÃµ adatfeldolgozÃ¡st a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zatban, tÃ¡mogatva ezzel a vezetÃ©st. A projekt
funkciÃ³i hat csoportra tagolhatÃ³k. A mÃ»szaki profil egy Ã¡tfogÃ³ GIS projekt, amelynek Ã¡t kell vennie a legÃºjabban
kidolgozott nemzetkÃ¶zi GIS szabvÃ¡nyokat. A META kÃ¶veti a mÃ¡r befejezett projekteket, Ã-gy a meglÃ©vÃµ projektvezetÃ©s
struktÃºrÃ¡ra Ã©pÃ¼l. Az EurÃ³pai BizottsÃ¡g Ã©s a Phare helyi szintÃ» adminisztrÃ¡ciÃ³ja mÃ©g mindig lassÃº, Ã-gy a projekt
kÃ©sÃ©sben van. FelhasznÃ¡lt irodalom
Niklasz L. et al: Strategy of the Hungarian Land Administration, MARD, Budapest, 1998 (A magyar fÃ¶ldÃ¼gyigazgatÃ¡s
stratÃ©giÃ¡ja, FVM)
Niklasz L., Remetey-FÃ¼lÃ¶pp G.: Modern Land Registration and Cadastre &ndash; Infrastructural Basis for GI
Applications in Agriculture, Rural and Regional Developments, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop, Stresa, pp.
113-123, June, 1999 (KorszerÃ» ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã©s kataszter &ndash;a tÃ©radatalkalmazÃ¡s alapja a
mezÃµgazdasÃ¡gi, vidÃ©ki Ã©s regionÃ¡lis fejlesztÃ©sben)
PodolcsÃ¡k Á., Zalaba P.:Managing GIS Projects under Phare Rules &ndash; Experiences of the Hungarian Land
Registration Sector, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop Stresa, pp. 532-547, June, 1999 (GIS projektvezetÃ©s
Phare szabÃ¡lyok szerint - a magyar ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si szektor tapasztalatai)
PodolcsÃ¡k Á., Zalaba P. et al: Development of Land Registration at the County Level, Phare Tender Dossier, Budapest,
1999 December (Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s fejlesztÃ©se megyei szinten &ndash; Phare tenderfÃ¼zet)
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