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A kataszteri szervezetek az Ã¡llamigazgatÃ¡s rÃ©szei EurÃ³pÃ¡ban Ã©s szerte a vilÃ¡gon. A piacgazdasÃ¡gban az adatok Ã©s a
szolgÃ¡ltatÃ¡sok irÃ¡nti igÃ©ny rendkÃ-vÃ¼l megnÃ¶vekedett, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az olyan adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok irÃ¡nt, mel
ingatlanokkal kapcsolatos. A szolgÃ¡ltatÃ¡st is nyÃºjtÃ³ intÃ©zmÃ©nyek esetÃ©ben az is elvÃ¡randÃ³ kÃ¶vetelmÃ©ny, hogy a
szolgÃ¡ltatÃ¡sokbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ bevÃ©telek lehetÃµleg teljesen fedezzÃ©k az intÃ©zmÃ©ny teljes kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©t.
Marketing a kataszter terÃ¼letÃ©n
NemzetkÃ¶zi Ã©s hazai kÃ©rdÃ©sek OsskÃ³ AndrÃ¡s
FIG 7. BizottsÃ¡g (Kataszter Ã©s FÃ¶ldÃ¼gyi IgazgatÃ¡s) elnÃ¶keBevezetÃ©s
A kataszteri szervezetek az Ã¡llamigazgatÃ¡s rÃ©szei EurÃ³pÃ¡ban Ã©s szerte a vilÃ¡gon. Az, hogy milyen irÃ¡nyÃ-tÃ³
fÃµhatÃ³sÃ¡g, milyen minisztÃ©rium alÃ¡ tartoznak, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ, Ã©s az hogy a kataszter milyen adatokat tartalmaz, szintÃ
rendkÃ-vÃ¼l vÃ¡ltozatos. Amiben gyakorlatilag egyformÃ¡k, hogy az ingatlan, fÃ¶ld tulajdonnal kapcsolatos jogi Ã©s tÃ©rkÃ©pi
adatokat tartanak nyilvÃ¡n, ezeknek a vÃ¡ltozÃ¡sait vezetik, regisztrÃ¡ljÃ¡k, Ã©s egyidejÃ»leg hatÃ³sÃ¡gi Ã©s adatszolgÃ¡ltatÃ¡s
tevÃ©kenysÃ©get folytatnak.
Marketing az Ã¡llamigazgatÃ¡sban ? A marketing kÃ©rdÃ©se sokÃ¡ig ismeretlen volt ebben a szfÃ©rÃ¡ban mÃ©g a gazdasÃ¡gil
fejlett orszÃ¡gokban is, nem is beszÃ©lve a politikailag Ã©s gazdasÃ¡gilag kevÃ©sbÃ© fejlett rÃ©giÃ³kban.
Ez MagyarorszÃ¡gon sem volt mÃ¡skÃ©ppen Ã©s mÃ©g ma is sokan vitatjÃ¡k ennek jogosultsÃ¡gÃ¡t az Ã¡llamigazgatÃ¡sban,
illetve a hatÃ³sÃ¡gi munkÃ¡t is vÃ©gzÃµ Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyekben.
A fenti nÃ©zetek vÃ¡ltozÃ¡sa Ã©s gyakorlatban tÃ¶rtÃ©nÃµ megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa elÃµszÃ¶r az USA- ban kapott teret a 70-es Ã©v
de hamarosan a fejlett eurÃ³pai Ã©s Ã¡zsiai orszÃ¡gok is kÃ¶vettÃ©k az Ãºj gyakorlatot.
Mi okozta ezt a vÃ¡ltozÃ¡st ? A piacgazdasÃ¡g fejlÃµdÃ©se megkÃ¶vetelte az Ã¡llamigazgatÃ¡s reformjÃ¡t is, mÃ©gpedig azÃ©r
hogy az Ã¡llamigazgatÃ¡s Ã©s intÃ©zmÃ©nyei is megfeleljenek a vÃ¡ltozÃ¡soknak Ã©s az ezzel jÃ¡rÃ³ Ãºj kihÃ-vÃ¡soknak. Milye
kÃ¶vetelmÃ©nyeket jelent az Ã¡llamigazgatÃ¡s reformja? A reform folyamatban meg kell kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni magÃ¡t az
Ã¡llamigazgatÃ¡st Ã©s azokat az Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyeket, melyek hatÃ³sÃ¡gi feladataik ellÃ¡tÃ¡sa mellett szolgÃ¡ltatÃ¡sokat is
nyÃºjtanak dÃ-jfizetÃ©s ellenÃ©ben a felhasznÃ¡lÃ³knak, Ã©s az Ã¡llampolgÃ¡roknak.
Az elÃµbbi esetben elsÃµsorban az Ã¡llamigazgatÃ¡s karcsÃºsÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l, olcsÃ³bbÃ¡ tÃ©telÃ©rÃµl, valamint a kÃ¶ztisztviselÃ
teljesÃ-tmÃ©ny fÃ¼ggÃµ anyagi elismertsÃ©gÃ©rÃµl van szÃ³.
A szolgÃ¡ltatÃ¡st is nyÃºjtÃ³ intÃ©zmÃ©nyek esetÃ©ben a fenti reformok mellett mÃ©g az is elvÃ¡randÃ³ kÃ¶vetelmÃ©ny, hogy
szolgÃ¡ltatÃ¡sokbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ bevÃ©telek rÃ©szben, de lehetÃµleg teljesen fedezzÃ©k az intÃ©zmÃ©ny teljes kÃ¶ltsÃ©gvet
A kÃ©rdÃ©s az, mi teheti lehetÃµvÃ© ennek a kÃ¶vetelmÃ©nynek teljesÃ-tÃ©sÃ©t. ElsÃµsorban az, hogy a piacgazdasÃ¡gban
Ã©s a szolgÃ¡ltatÃ¡sok irÃ¡nti igÃ©ny rendkÃ-vÃ¼l megnÃ¶vekedett, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az olyan adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok irÃ¡
mely az ingatlanokkal kapcsolatos.
Az ingatlanok jogi Ã©s tÃ©rkÃ©pi adatainak szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡t, EurÃ³pÃ¡ban Ã©s Ã-gy MagyarorszÃ¡gon is, hosszÃº Ã©vtizedek
jogszabÃ¡lyok Ã¡ltal meghatÃ¡rozott Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek vÃ©geztÃ©k Ã©s vÃ©gzik ma is Ã©s tulajdonkÃ©ppen monopol he
voltak Ã©s vannak.
HagyomÃ¡nyosan az ingatlanokat Ã©rintÃµ tÃ©rkÃ©pi adatszolgÃ¡ltatÃ¡st a kataszteri szervezetek, a tulajdon Ã©s egyÃ©b jogo
kapcsolatos adatszolgÃ¡ltatÃ¡st a telekkÃ¶nyvek vÃ©geztÃ©k, de az elmÃºlt Ã©vekben mind tÃ¶bb orszÃ¡gban megvalÃ³sult az
egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, a kataszter Ã©s telekkÃ¶nyv egyesÃ-tÃ©se, Ã©s egy intÃ©zmÃ©nyrendszer lÃ¡tja el a fent
feladatokat.

A piacgazdasÃ¡g vÃ¡ltozÃ¡sai Ã©s Ãºj kihÃ-vÃ¡sok
Az aktÃ-v fÃ¶ldpiacok kialakulÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÃµen, az ingatlanok adatai irÃ¡nt megnÃ¶vekedett igÃ©nyek kÃ¶vetkeztÃ©ben, a
monopol helyzetben lÃ©vÃµ Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek mellett megjelentek a versenytÃ¡rsak a magÃ¡nszfÃ©rÃ¡ban Ã©s elsÃµsor
szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnika, informatika gyors fejlÃµdÃ©se kÃ¶vetkeztÃ©ben igazi konkurensekkÃ© vÃ¡ltak. TÃ¶rtÃ©nt ez annak ellen
hogy a jogszabÃ¡lyok az Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek monopol helyzetÃ©t tovÃ¡bbra is biztosÃ-tottÃ¡k. Nyugat- EurÃ³pÃ¡ban az
adatszolgÃ¡ltatÃ¡st vÃ©gzÃµ Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek felismertÃ©k, hogyha nem alkalmazkodnak az Ãºj kÃ¶vetelmÃ©nyekhez,
elveszÃ-tik monopol helyzetÃ¼kbÃµl adÃ³dÃ³ elÃµnyÃ¼ket Ã©s mÃ¡sodlagos szereplÃµvÃ© vÃ¡lhatnak a szolgÃ¡ltatÃ³ piacon,
USA- ban meg is tÃ¶rtÃ©nt. Ehhez elsÃµsorban javÃ-tani kellett az adatok Ã©s a szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©t, piackÃ©pes
kellet kialakÃ-tani Ã©s elÃµtÃ©rbe kerÃ¼lt az Ã¡llami szfÃ©rÃ¡ban korÃ¡bban nem alkalmazott erÃµteljes marketing tevÃ©kenys
A felismerÃ©sek Ã©s erÃµfeszÃ-tÃ©sek eredmÃ©nyekÃ©nt Nyugat- EurÃ³pÃ¡ban a kataszteri Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si intÃ
zÃ¶me sikerrel vÃ¡laszolt a kihÃ-vÃ¡sokra.
A teljessÃ©g felsorolÃ¡sa nÃ©lkÃ¼l az alÃ¡bbiak voltak azok a lÃ©pÃ©sek, melyeket megtettek Ã©s sikerhez vezettek.
- A jogszabÃ¡lyok Ã¡ltal biztosÃ-tott monopÃ³lium, mely gyakorlatilag kÃ¶telezi a felhasznÃ¡lÃ³t az Ã¡llami adatok
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡ra / ez korÃ¡bban is lÃ©tezett /
- Marketing stratÃ©gia kialakÃ-tÃ¡sa, szÃ©leskÃ¶rÃ» piackutatÃ¡s
- FelhasznÃ¡lÃ³ orientÃ¡lt szolgÃ¡ltatÃ¡sok kialakÃ-tÃ¡sa, az adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©nek javÃ-tÃ¡sa
- Technikai fejlesztÃ©s, informatika alkalmazÃ¡sa
- ReklÃ¡m, marketing tevÃ©kenysÃ©g fokozÃ¡sa
- Az intÃ©zmÃ©nyi imÃ¡zs kialakÃ-tÃ¡sa, szÃ©les kÃ¶rben tÃ¶rtÃ©nÃµ publikÃ¡lÃ¡sa.
- A szolgÃ¡ltatott adatokon alapulÃ³ Ã©rtÃ©knÃ¶velt termÃ©kek harmadik fÃ©l rÃ©szÃ©re tÃ¶rtÃ©nÃµ szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡nak sza
- Az Ãºj igÃ©nyek, kÃ¶vetelmÃ©nyek megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra alkalmas munkatÃ¡rsak alkalmazÃ¡sa a kataszteri szervezetekben
tovÃ¡bbiakban bemutatok nÃ©hÃ¡ny eurÃ³pai pÃ©ldÃ¡t, ahol a kataszteri szervezetek sikeresen alkalmaztÃ¡k a marketinget,
hajtottÃ¡k vÃ©gre azokat a vÃ¡ltoztatÃ¡sokat, melyek megfeleltek az Ãºj kÃ¶vetelmÃ©nyeknek, talÃ¡lkoztak a felhasznÃ¡lÃ³k
igÃ©nyeivel.
A pÃ©ldakÃ©nt felhozott intÃ©zmÃ©nyek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi keretek kÃ¶zÃ¶tt mÃ»kÃ¶dnek, de a fejlett
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piacgazdasÃ¡g Ã¡ltal tÃ¡masztott igÃ©nyeket teljesÃ-teni tudtÃ¡k, azonos alapelveket felhasznÃ¡lva a marketing terÃ¼letÃ©n.
Ez szÃ¡munkra azÃ©rt lÃ©nyeges momentum, mert bizonyÃ-tja azt, hogy a kataszter, ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s vonatkozÃ¡sÃ¡ban
az EU-n belÃ¼l nem az az elsÃµdleges, hogy milyen jogi , ill. intÃ©zmÃ©nyi keretek vannak, hanem az hogy a jogÃ¡llamisÃ¡g, a
mÃ»kÃ¶dÃµ fÃ¶ldpiac Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³k Ã¡ltal tÃ¡masztott igÃ©nyeket kielÃ©gÃ-tsÃ©k.
MindegyiknÃ©l azonban kÃ¶zÃ¶s, hogy bizonyos monopol helyzetben vannak az ingatlan, fÃ¶ld tulajdonnal kapcsolatos
tÃ©rkÃ©pi, Ã©s adott esetben tulajdoni Ã©s egyÃ©b adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡t illetÃµen.EurÃ³pai pÃ©ldÃ¡k 1. Holland KADASTE
A holland KADASTER marketing stratÃ©giÃ¡jÃ¡t mutatom be elÃµszÃ¶r Ã©s legrÃ©szletesebben. Ennek elsÃµdleges oka, hogy
nagyon hasonlÃ³ a magyar EgysÃ©ges Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi rendszerÃ©hez. Feladata az ingatlanok
fÃ¶lddel kapcsolatos tÃ©rkÃ©pi Ã©s jogi adatok vÃ¡ltozÃ¡sÃ¡nak vezetÃ©se Ã©s adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sa.
A holland KADASTER 1812 Ã³ta mÃ»kÃ¶dik, mint Ã¡llami szervezet. 1994 Ã³ta Ã¶nÃ¡llÃ³ intÃ©zmÃ©ny, nem tartozik
kÃ¶zvetlenÃ¼l egyik minisztÃ©rium irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alÃ¡, a kormÃ¡ny csak limitÃ¡lt felÃ¼gyeletet lÃ¡t el. 1994 Ã³ta Ãºgy mÃ»kÃ¶d
mintegy nagy, magÃ¡ntulajdonban lÃ©vÃµ intÃ©zmÃ©ny.
Mint Ã¡ltalÃ¡ban az Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyeknÃ©l, a marketingnek itt sem volt tradÃ-ciÃ³ja. Marketing tevÃ©kenysÃ©gÃ¼ket a 90
Ã©vek elejÃ©n kezdtÃ©k. LÃ©pÃ©srÃµl - lÃ©pÃ©sre haladtak Ã©s mÃ¡ra tevÃ©kenysÃ©gÃ¼knek ugyanolyan fontos rÃ©sze,
magÃ¡ntulajdonban lÃ©vÃµ szolgÃ¡ltatÃ³ intÃ©zmÃ©nyeknÃ©l.
ElsÃµ lÃ©pÃ©st a stratÃ©giai dÃ¶ntÃ©shozÃ³ szinten kellett megtenni. MeghatÃ¡roztÃ¡k, hogy fÃ¶ldÃ¼gyi informÃ¡ciÃ³k
szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡nak terÃ¼letÃ©n az intÃ©zmÃ©ny milyen piaci Ã©s felhasznÃ¡lÃ³i terÃ¼letet fed le, figyelembe vÃ©ve monopo
helyzetÃ©t. PiackutatÃ¡st vÃ©geztek az adatok irÃ¡nti kereslet vonatkozÃ¡sÃ¡ban, valamint informÃ¡ciÃ³kat szereztek, hogy
milyen egyÃ©b adatokra van szÃ¼ksÃ©g, melyet Ã©rtÃ©knÃ¶velt szolgÃ¡ltatÃ¡ssal tudnak teljesÃ-teni.
Ennek alapjÃ¡n egy hosszÃº tÃ¡vÃº tervet kÃ©szÃ-tettek Ã©s mint a fÃ¶lddel, ingatlannal kapcsolatos tÃ©rkÃ©pi Ã©s jogi adato
tulajdonosa dÃ¶ntÃ¶ttek, hogy a fÃ¶ldÃ¼gyi informÃ¡ciÃ³knak elÃµÃ¡llÃ-tÃ³i Ã©s szolgÃ¡ltatÃ³i lesznek.
TermÃ©szetesen ahhoz, hogy ezt elÃ©rhessÃ©k tudni kellett a felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeket Ã©s teljesÃ-teni az alÃ¡bbi
kÃ¶vetelmÃ©nyeket.
- minÃµsÃ©gi adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sa ( pontos, aktuÃ¡lis, megbÃ-zhatÃ³, teljes kÃ¶rÃ»)
- az adatok Ã©rtÃ©kÃ©nek megfelelÃµ Ã¡rak kialakÃ-tÃ¡sa
- az adtok szolgÃ¡ltatÃ¡sa flexibilis, digitÃ¡lis Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeknek megfelelÃµ legyen
- Ã¡llandÃ³ kapcsolat a felhasznÃ¡lÃ³kkal A fentieket elÃ©rendÃµ meg kellett tenni a szÃ¼ksÃ©ges beruhÃ¡zÃ¡sokat. Ez
vonatkozott mind a humÃ¡n mind a technolÃ³giai beruhÃ¡zÃ¡sokra.
ElÃµszÃ¶r a menedzsment kÃ¶rÃ©ben kellett kialakÃ-tani a marketing orientÃ¡lt megkÃ¶zelÃ-tÃ©st, majd a kÃ¶zponti Ã©s reg
hivatalokban kialakÃ-tottÃ¡k a marketinghez Ã©rtÃµ szemÃ©lyi Ã¡llomÃ¡nyt.
A legnagyobb beruhÃ¡zÃ¡s az informatikai rendszerek teljes kiÃ©pÃ-tÃ©se volt. 1995-99 kÃ¶zÃ¶tt 150 milliÃ³ Guildert kÃ¶ltÃ¶tte
szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnikai beruhÃ¡zÃ¡sokra. Ez kb. 17 milliÃ¡rd magyar forintnak felel meg. Ezt meg kellett tenni, mert manapsÃ¡g
csak a digitÃ¡lis adatszolgÃ¡ltatÃ¡s felel meg a felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeknek. Fontos az adatok minÃµsÃ©ge, aktualitÃ¡sa, a
hozzÃ¡fÃ©rhetÃµsÃ©g gyorsasÃ¡ga. Az elektronikus szerzÃµdÃ©sek, tranzakciÃ³k irÃ¡nti igÃ©ny is mind nagyobb lett elsÃµsorb
bankok Ã©s kÃ¶zjegyzÃµk rÃ©szÃ©rÃµl. Ezen kÃ¶vetelmÃ©nyeket csak tÃ¶kÃ©letes informatikai rendszerrel lehetett megvalÃ
Fontos volt az adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã¡rÃ¡nak kialakÃ-tÃ¡sa, hogy a felhasznÃ¡lÃ³k megvegyÃ©k azt, de egyidejÃ»leg
teljesÃ-teni kellet a kÃ¶ltsÃ©gfedezÃµ bevÃ©telt is, hiszen az intÃ©zmÃ©ny Ã¶nÃ¡llÃ³, kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si tÃ¡mogatÃ¡st nem ka
A holland KADASTER Ã©vek Ã³ta Ã¶nfenntartÃ³, Ã©s a technolÃ³giÃ¡k fejlesztÃ©sÃ©nek kÃ¶szÃ¶nhetÃµen, az elmÃºlt Ã©vek
szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã©s adatoknak Ã¡rÃ¡t 45 %-al csÃ¶kkentettÃ©k, fenntartva azok minÃµsÃ©gÃ©t, aktualitÃ¡sÃ¡t, hiszen a
marketingnek alapvetÃµ lÃ©nyege, hogy a szolgÃ¡ltatÃ¡sok alapvetÃµen a felhasznÃ¡lÃ³k igÃ©nyeinek megfelelÃµek legyenek.
SvÃ©d Nemzeti Kataszter
SvÃ©dorszÃ¡gban a Kataszter Ã©s a TelekkÃµnyv jelenleg mÃ©g kÃ¼lÃ¶n intÃ©zmÃ©ny, de 2006-ban dÃ¶ntÃ¶ttek a kÃ©t intÃ
Ã¶sszevonÃ¡sÃ¡rÃ³l, az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s lÃ©trehozÃ¡sÃ¡rÃ³l. A Kataszternek szintÃ©n monopÃ³liuma van a
fÃ¶lddel, ingatlannal kapcsolatos adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ban.
A marketing tevÃ©kenysÃ©gÃ¼ket Ãµk is a 90-es Ã©vek elejÃ©n kezdtÃ©k. Ugyanazokat a lÃ©pÃ©seket tettÃ©k meg mint a h
KADASTER. TÃ¶kÃ©letes informatikai rendszer kialakÃ-tÃ¡sa, orszÃ¡gos intÃ©zmÃ©nyi hÃ¡lÃ³zat, felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©ny szerin
adat- Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa, az adatok minÃµsÃ©gÃ©nek aktualitÃ¡sÃ¡nak biztosÃ-tÃ¡sa.
A mÃ¡sik lÃ©nyeges szempont, hogy Ã¡llandÃ³an figyelik a felhasznÃ¡lÃ³k, a piac igÃ©nyeit, mid tÃ¶bb un. Ã©rtÃ©knÃ¶velt ada
Ã¡llÃ-tanak elÃµ. Nagy hangsÃºlyt fektetnek Ãºjabb Ã©s Ãºjabb szoftverek fejlesztÃ©sÃ©re Ã©s az informatikai rendszerÃ¼k
korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©re, mert monopol helyzetÃ¼k ellenÃ©re csak Ã-gy tudjÃ¡k tartani pozÃ-ciÃ³jukat a nÃ¶vekvÃµ versenyben
3. Nagy- Britanniai pÃ©lda
Nagy-BritanniÃ¡ban nincs kataszter, mint hatÃ³sÃ¡g. Az ingatlanokkal, fÃ¶lddel kapcsolatos nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pek
kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t, karbantartÃ¡sÃ¡t Ã©s az ezzel kapcsolatos adatszolgÃ¡ltatÃ¡st az Ã¡llami tulajdonban lÃ©vÃµ Ordnance Surv
Ezt a tevÃ©kenysÃ©get mintegy 15 Ã©vvel ezelÃµtt kezdte gyakorlatilag a semmibÃµl. Jelenleg monopol helyzete van a
nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ben adatszolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ban. BÃ¡r Ã¡llami tulajdonban van, Ã¼zleti alapon m
Ã©s kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©t fedezi bevÃ©teleibÃµl. Üzleti alapelve, a felhasznÃ¡lÃ³k igÃ©nyeinek megfelelÃµ termÃ©kek szolgÃ¡
kialakÃ-tÃ¡sa. Ezt elÃ©rendÃµ kÃ¼lÃ¶n marketing rÃ©szlege van. A szemÃ©lyi Ã¡llomÃ¡ny tÃ¶bb mint 10 %-a foglalkozik marke
tevÃ©kenysÃ©ggel.
Az Ordnace Survey jÃ³ pÃ©lda, hogy jÃ³ marketing mÃ³dszerekkel, felhasznÃ¡lÃ³ orientÃ¡lt adatok, szolgÃ¡ltatÃ¡sok
megteremtÃ©sÃ©vel viszonylag rÃ¶vid idÃµ alatt ki lehet alakÃ-tani versenykÃ©pes intÃ©zmÃ©nyi rendszert, ha az megfelel a
felhasznÃ¡lÃ³i Ã©s a piacgazdasÃ¡g igÃ©nyeinek. A MAGYAR INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ÉS MARKETING A rendszervÃ¡lt
elÃµtt
A magyar egysÃ©ges ingatlan-.nyilvÃ¡ntartÃ¡s rendszere, a telekkÃ¶nyv Ã©s a kataszter egyesÃ-tÃ©se rÃ©vÃ©n 1971- ben ala
ki. Ezt megelÃµzÃµen az Állami FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ©rkÃ©pÃ©szeti Hivatal /kataszter / felÃ¼gyelÃµsÃ©gei vÃ©geztÃ©k a
telekkÃ¶nyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos adatszolgÃ¡ltatÃ¡st. Az utÃ³bbi kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen nem volt szÃ¡mottevÃµ, elsÃµsorban
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az Ã¡llami tulajdon dominanciÃ¡ja Ã©s az ebbÃµl eredÃµ kis ingatlanforgalom miatt. A fÃ¶ldmÃ©rÃ©si adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sa is
elÃ©ggÃ© visszafogott volt, hiszen a tÃ©rkÃ©pi adatok, koordinÃ¡tÃ¡k egy rÃ©szÃ©t &bdquo;titkosan&rdquo; kezeltÃ©k Ã©s az
adatokhoz valÃ³ hozzÃ¡fÃ©rÃ©s jogosultsÃ¡ga is szabÃ¡lyozott volt. Ez a helyzet nem vÃ¡ltozott gyakorlatilag az egysÃ©ges
ingatlan- nyilvÃ¡ntartÃ¡s lÃ©trehozÃ¡sa utÃ¡n sem. A 80-as Ã©vek vÃ©ge felÃ©, de elsÃµsorban a rendszervÃ¡ltÃ¡st kÃ¶vetÃµe
piacgazdasÃ¡g lÃ©trejÃ¶ttÃ©vel, rendkÃ-vÃ¼l megnÃµtt az ingatlanforgalom Ã©s ezzel Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben az ingatlanokkal
kapcsolatos adatok irÃ¡nti igÃ©ny. A nagyfokÃº privatizÃ¡ciÃ³, tÃ¡rsasÃ¡gi Ã¡talakulÃ¡sok sokszorosÃ¡ra nÃ¶veltÃ©k a tranzakciÃ
szÃ¡mÃ¡t Ã©s ez elÃµidÃ©zte az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si jogi Ã©s tÃ©rkÃ©pi adatszolgÃ¡ltatÃ¡sok gyors nÃ¶vekedÃ©sÃ©t. Az
nyilvÃ¡ntartÃ¡s, mint szolgÃ¡ltatÃ³, a rendszervÃ¡ltÃ¡st kÃ¶vetÃµen
A rendszervÃ¡ltÃ¡s idejÃ©n a magyar ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s felemÃ¡s helyzetben volt mint szolgÃ¡ltatÃ³, hiszen rendelkezett
szÃ¡mos elÃµnyÃ¶s, de jÃ³ nÃ©hÃ¡ny hÃ¡trÃ¡nyos adottsÃ¡ggal is.

ELÃ•NYÖK
- A jogszabÃ¡lyok Ã¡ltal biztosÃ-tott monopolhelyzet az ingatlanokkal kapcsolatos tÃ©rkÃ©pi Ã©s jogi adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ra
- A magyar egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszer elÃµnyei. Egy szervezet tulajdonosa az ingatlanok jogi, tÃ©rkÃ©pi Ã©
egyÃ©b adatainak. A rendszer rendkÃ-vÃ¼l sok adatot tartalmaz, igazi tÃ¶bbcÃ©lÃº ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszer.
NemzetkÃ¶zi Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sban is csaknem egyedÃ¼lÃ¡llÃ³. Az adattartalom tovÃ¡bb bÃµvÃ-thetÃµ.
- Az orszÃ¡g teljes terÃ¼letÃ©t lefedÃµ intÃ©zmÃ©nyi hÃ¡lÃ³zat, a megyei- kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali rendszer, mely potenciÃ¡lisan
alkalmas az adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra az orszÃ¡g teljes terÃ¼letÃ©n.

HÁTRÁNYOK
- 1990-ben a fÃ¶ldhivatalok nem voltak felkÃ©szÃ¼lve a vÃ¡ltozÃ¡sok kÃ¶vetkeztÃ©ben megnÃ¶vekedett igÃ©nyek
kielÃ©gÃ-tÃ©sÃ©re.
- A szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©s hiÃ¡nya. A rendszervÃ¡ltÃ¡skor a fÃ¶ldhivatalok rendkÃ-vÃ¼l alacsony technikai szinten voltak,
pedig az informatika viharos gyorsasÃ¡ggal fejlÃµdÃ¶tt Ã©s ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben elsÃµsorban az ingatlanokkal kapcsolatos
digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©peket igÃ©nyeltek mind tÃ¶bben. Ezt az igÃ©nyt a fÃ¶ldhivatalok, de mÃ©g a FÖMI sem tudta teljesÃ-teni Ã©
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ informatikai cÃ©gek prÃ³bÃ¡ltÃ¡k, Ã©s sokszor sikerrel, ezt a rÃ©st kitÃ¶lteni.
- A marketing tevÃ©kenysÃ©g hiÃ¡nya, hiszen a szakterÃ¼let tÃºlzottan bÃ-zott a jogszabÃ¡lyok Ã¡ltal kialakÃ-tott monopol
helyzetben. A meglÃ©vÃµ hÃ¡trÃ¡nyok csÃ¶kkentÃ©se Ã©rdekÃ©ben, a 90-es Ã©vek elejÃ©n nagyfokÃº szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ
indult a fÃ¶ldÃ¼gyi Ã¡gazatban Ã©s elsÃµsorban az EurÃ³pai UniÃ³s PHARE, valamint a svÃ¡jci kormÃ¡ny pÃ©nzÃ¼gyi
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val szÃ¡mtalan projekt indult Ã©s fejezÃµdÃ¶tt be tÃ¶bbnyire sikerrel. Az Ã¡gazati vezetÃ©s ugyancsak felismerte
hogy a technikai fejlesztÃ©s nem elÃ©g, intÃ©zmÃ©nyi korszerÃ»sÃ-tÃ©s is szÃ¼ksÃ©ges lenne a fÃ¶ldhivatalok sikeres
szolgÃ¡ltatÃ¡si tevÃ©kenysÃ©gÃ©hez. Ezt tÃ¡mogatandÃ³, PHARE pÃ©nzÃ¼gyi segÃ-tsÃ©ggel, a brit Ordnance Survey
irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã©s a Geometria RendszerhÃ¡z kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©vel elkÃ©szÃ¼lt egy tanulmÃ¡ny mely a magyar inga
nyilvÃ¡ntartÃ¡s jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi rendszerÃ©t alkalmasnak tartotta a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©st fedezÃµ bevÃ©telek elÃ©rÃ©sÃ©
belÃ¼l, termÃ©szetesen felhÃ-vta a figyelmet azokra a hiÃ¡nyossÃ¡gokra, mint a marketing hiÃ¡nya, adatok minÃµsÃ©ge,
informatika fejlesztÃ©se, melyek nÃ©lkÃ¼l a kÃ-vÃ¡nt cÃ©l nem Ã©rhetÃµ el.
Az Informatikai rendszerek folyamatos fejlesztÃ©sÃ©t, korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t mely a fejlett orszÃ¡gokban alapvetÃµ kÃ¶vetelmÃ
kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s nem megfelelÃµen tÃ¡mogatja. HollandiÃ¡ban, ahol az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s hasonlÃ³ a magyar rendszerhe
nagysÃ¡grendileg kÃ¶zel azonos feladatot lÃ¡t el( ingatlan szÃ¡m, tranzakciÃ³k szÃ¡ma, stb.), 1995-99 kÃ¶zÃ¶tt 17 milliÃ¡rd
forintnak megfelelÃµ Ã¶sszeget kÃ¶ltÃ¶ttek informatikai fejlesztÃ©sre. TessÃ©k Ã¶sszehasonlÃ-tani a magyar ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡sban befektetett informatikai fejlesztÃ©sek Ã¶sszegÃ©vel, holott a kÃ©t kiindulÃ³ pont sem volt azonos .
Az eddig elmondottak tÃ¼krÃ©ben szeretnÃ©m elmondani vÃ©lemÃ©nyemet a szakterÃ¼let jelenlegi lehetÃµsÃ©geirÃµl, korlÃ
Ã©s hiÃ¡nyossÃ¡gairÃ³l, ami az adat Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡ssal, ill. az ezzel Ã¶sszefÃ¼ggÃµ marketing, tevÃ©kenysÃ©ggel
kapcsolatos.
MondanivalÃ³m a kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n lÃ¡tott pÃ©ldÃ¡k, ill. a FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatalnÃ¡l az elmÃºlt 1-2 Ã©vben tapasztaltak alapjÃ¡n
prÃ³bÃ¡lom alÃ¡tÃ¡masztani. LehetÃµsÃ©gek, korlÃ¡tok LEHETÃ•SÉGEKAmint mÃ¡r korÃ¡bban emlÃ-tettem, a magyar EgysÃ©
Ingatlan- NyilvÃ¡ntartÃ¡s tÃ©nylegesen Ã©s potenciÃ¡lisan is rendelkezik mindazon lehetÃµsÃ©gekkel, mely kÃ©pessÃ© teheti
ingatlanokkal kapcsolatos adat Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡sokra. MiutÃ¡n a rendszer a hagyomÃ¡nyos kataszter Ã©s telekkÃ¶nyv
egyesÃ-tÃ©se rÃ©vÃ©n jÃ¶tt lÃ©tre, tulajdonosa az ingatlanokkal kapcsolatos jogi, tÃ©rkÃ©pi Ã©s egyÃ©b adatoknak, Ã©s ezz
egyidejÃ»leg, ezen adatoknak jogszabÃ¡lyok Ã¡ltal meghatÃ¡rozott egyedÃ¼li szolgÃ¡ltatÃ³ja.
Ezzel pÃ¡rhuzamosan ugyancsak feladata a tulajdonjog Ã¡truhÃ¡zÃ¡sÃ¡val Ã©s egyÃ©b, az ingatlanokkal kapcsolatos
beadvÃ¡nyok ingatlan- nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã¡tvezetÃ©se Ã©s az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pi vÃ¡ltozÃ¡sokkal kapcsolatos
vÃ¡zrajzok vizsgÃ¡lata, Ã¡tvezetÃ©se.
MindkÃ©t tevÃ©kenysÃ©g, a hatÃ³sÃ¡gi munka egy rÃ©sze Ã©s az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s dÃ-jfizetÃ©s ellenÃ©ben tÃ¶rtÃ©nik.
Ilyen komplex, ingatlanokat Ã©rintÃµ adat Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡si lehetÃµsÃ©gekkel, talÃ¡n a holland Katasztert eltekintve,
egyetlen kÃ¼lfÃ¶ldi kataszteri szervezet, ill. ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st vÃ©gzÃµ szervezet sem rendelkezik.
A jogszabÃ¡lyi hÃ¡ttÃ©r a tÃ©rkÃ©pi Ã©s jogi adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ban ugyancsak segÃ-tsÃ©get nyÃºjt, gyakorlatilag monopo
helyzetet teremt. PÃ©ldÃ¡ul a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si tÃ¶rvÃ©ny elÃµÃ-rja, hogy a fÃ¶ldhivatalon kÃ-vÃ¼li tÃ©rkÃ©pi nyilvÃ¡ntartÃ¡si r
lÃ©trehozÃ¡sakor az Ã¡llami alapadatok hasznÃ¡lata kÃ¶telezÃµ.
Mindezek a lehetÃµsÃ©gek, adottsÃ¡gok reÃ¡lis alapot nyÃºjtottak ahhoz, hogy a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©st fed
bevÃ©telekre tegyen szert. Nyugat EurÃ³pÃ¡ban de mÃ¡s rÃ©giÃ³kban lÃ©vÃµ fejlett Ã¡llamokban, a hasonlÃ³ szolgÃ¡ltatÃ¡soka
nyÃºjtÃ³ Ã¡llamigazgatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyek jÃ³ rÃ©sze mÃ¡r korÃ¡bban megkÃ¶zelÃ-tette, de inkÃ¡bb teljesÃ-tette a kÃ¶ltsÃ©gv
fedezÃµ bevÃ©telt, amit a korÃ¡bbi pÃ©ldÃ¡kban ismertettem, holott esetleg rosszabbak a potenciÃ¡lis lehetÃµsÃ©geik, de kÃ¶v
a vÃ¡ltozÃ¡sokat, megfelelve a piacgazdasÃ¡g kihÃ-vÃ¡sainak. Ezekben az orszÃ¡gokban alkalmaztÃ¡k a marketing
mÃ³dszereit, Ã©s ez az ami MagyarorszÃ¡gon hiÃ¡nyzik.
http://www.foldhivatal.hu
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Ma fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s (fÃ¶ldhivatali intÃ©zmÃ©nyrendszer) Ã¶sszessÃ©gÃ©ben 2006 januÃ¡r 1 Ã³ta gyakorlatilag
Ã¶nfenntartÃ³, bevÃ©telei fedezik kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©t. SzÃ©psÃ©ghibÃ¡ja, hogy a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si fejezeteket a kÃ¶zponti
kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s hatÃ¡rozza meg Ã©s beruhÃ¡zÃ¡sra nem sok marad.
Az is igaz, hogy az Ã¶nfenntartÃ³ bevÃ©tel rÃ©szben az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡si illetÃ©k dÃ-jjÃ¡ tÃ¶rtÃ©nÃµ Ã¡talakÃ
jÃ¶tt lÃ©tre Ã©s nem a szolgÃ¡ltatÃ¡sok bÃµvÃ-tÃ©sÃ©vel, marketing tevÃ©kenysÃ©g eredmÃ©nyekÃ©nt. Ezen a tÃ©ren tovÃ
tenni. Mi az ami MagyarorszÃ¡gon hiÃ¡nyzik ?
A kÃ¼lfÃ¶ldi tÃ¡rs intÃ©zmÃ©nyek tevÃ©kenysÃ©gÃ©t tanulmÃ¡nyozva, megÃ¡llapÃ-thatÃ³, hogy a sikeres marketing
tevÃ©kenysÃ©gnek tÃ¶bb fontos eleme van. EbbÃµl kiemelnÃ©k nÃ©hÃ¡nyat, melyek rÃ©szben, vagy teljesen hiÃ¡nyoznak a m
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡sban.
- Ki kell alakÃ-tani az intÃ©zmÃ©ny arculatÃ¡t, tevÃ©kenysÃ©gÃ©t szÃ©les kÃ¶rben ismertetni kell. Mi a feladata az intÃ©zmÃ
milyen szolgÃ¡ltatÃ¡sokat nyÃºjt? Ezeket Ã©vente megfelelÃµ kiadvÃ¡nyokon keresztÃ¼l kell publikÃ¡lni. MagyarorszÃ¡gon ebbÃ
gyakorlatilag semmi sem valÃ³sul meg. A szÃ©les kÃ¶zvÃ©lemÃ©ny nem tudja, hogy mi a lÃ©nyege a magyar ingatlan
&ndash;nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszernek, milyen Ã³riÃ¡si elÃµnyÃ¶kkel jÃ¡r az egyesÃ-tett egysÃ©ges rendszer, milyen szolgÃ¡ltatÃ¡
lehetÃµsÃ©gekkel rendelkezik. (sokszor mÃ©g a sajÃ¡t munkatÃ¡rsak sem tudjÃ¡k, a kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃµ Ã¼gyvÃ©dek is
telekkÃ¶nyvrÃµl beszÃ©lnek, stb.)
Ez egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ hiÃ¡nyossÃ¡g a kÃ¼lfÃ¶ldi szervezetekkel Ã¶sszehasonlÃ-tva. Alig vannak magyar, ill. idegen nyelvÃ»
ismertetÃµk, amelyeket a felhasznÃ¡lÃ³knak, Ã¼gyfeleknek, hazai, ill. kÃ¼lfÃ¶ldi partnereknek adhatnÃ¡nak.
BÃ¡rmelyik tÃ¡rs-intÃ©zmÃ©nyt lÃ¡togatunk meg Nyugat EurÃ³pÃ¡ban, szÃ¡mtalan ismertetÃµ anyaggal rendelkeznek, nemcsak
papÃ-r, hanem mÃ¡r digitÃ¡lis formÃ¡ban is.
Ki kell hasznÃ¡lni a technikÃ¡t, Internet, honlap, stb.
- A marketing munka mÃ¡sik eleme a piackutatÃ¡s, az adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©nek javÃ-tÃ¡sa a tÃ©nyleges
felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeknek megfelelÃµen. A fejlett orszÃ¡gok hasonlÃ³ intÃ©zmÃ©nyei nem elÃ©gednek meg a jogszabÃ¡lyok
nyÃºjtotta monopol helyzettel, mert tudjÃ¡k, hogy a piacgazdasÃ¡gban csak jÃ³ minÃµsÃ©gÃ» adatok Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok
adhatÃ³k el Ã©s ha ezt nem tudjÃ¡k teljesÃ-teni, a piac szereplÃµi megtalÃ¡ljÃ¡k az egyÃ©b csatornÃ¡kat Ã©s mÃ¡s szereplÃµk
Ã¡t a szolgÃ¡ltatÃ¡sokat.
MagyarorszÃ¡gon mÃ©g a rÃ©gi beidegzÃµdÃ©sek alapjÃ¡n- sok fÃ¶ldhivatali kollega is- tÃºlzottan bÃ-znak a jogszabÃ¡lyok ad
monopol helyzetÃ¼nkben, mondvÃ¡n, Ãºgysem lehet mÃ¡shonnan beszerezni az adatokat, stb. A hatÃ³sÃ¡gi munka (
rÃ©szben szolgÃ¡ltatÃ¡s), az adatok, elsÃµsorban a tÃ©rkÃ©pi, fÃ¶ldmÃ©rÃ©si adatok minÃµsÃ©ge sok esetben nem megfelel
Ugyancsak problÃ©mÃ¡t jelent, bÃ¡r nem kifejezetten marketing, hogy a jogszabÃ¡lyok alapjÃ¡n a fÃ¶ldhivatalok ingyenes
tulajdoni lap szolgÃ¡ltatÃ¡sra kÃ¶telezettek az Ã¶nkormÃ¡nyzatok felÃ©, akik ezzel mÃ©g sokszor vissza is Ã©lnek. Ez az
ingyenes adatszolgÃ¡ltatÃ¡s tÃ¶bb milliÃ¡rd forinttal rÃ¶vidÃ-ti meg a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡st. Az elmÃºlt kÃ©t Ã©vben csak a
FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal Ã©vente tÃ¶bb mint 500 milliÃ³ forint Ã©rtÃ©kben szolgÃ¡ltatott ingyenes tulajdoni lapot.
- ÁllandÃ³ Ã©s folyamatos beruhÃ¡zÃ¡s a humÃ¡n erÃµforrÃ¡s Ã©s az informatika terÃ¼letÃ©n. HiÃ¡nyoznak a menedzser
szemlÃ©letÃ» munkatÃ¡rsak mind a dÃ¶ntÃ©shozÃ³i, mind a vÃ©grehajtÃ³i szinten. A FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal tapasztalatai
A FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal bizonyos fokig szerencsÃ©s helyzetben volt a technikai fejlesztÃ©seket illetÃµen, melynek
eredmÃ©nyekÃ©nt a tulajdoni lap kezelÃµ informatikai rendszer, a BIIR Ã©s a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pkezelÃµ INFOCAM Ã©s Topo
rendszer jÃ³l mÃ»kÃ¶dik. Ez lehetÃµvÃ© tette, hogy megkÃ¶zelÃ-tsÃ¼k azokat a feltÃ©teleket, melyek az adatok Ã©s
szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©t javÃ-tjÃ¡k Ã©s kÃ©pesek vagyunk digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi Ã©s tulajdoni lap adatokat szolgÃ¡ltatni
eredmÃ©nyekÃ©nt nÃ¶vekedett az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s mennyisÃ©ge Ã©s ezen belÃ¼l a digitÃ¡lis adatszolgÃ¡ltatÃ¡s arÃ¡nya.
Ezen kÃ-vÃ¼l is szÃ¡mtalan lehetÃµsÃ©g van tÃ¶bblet szolgÃ¡ltatÃ¡sra kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ lekÃ©rdezÃ©sekkel. TermÃ©szetese
szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnikai, programozÃ³ munka Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³k felÃ© tÃ¶rtÃ©nÃµ marketing tevÃ©kenysÃ©g is szÃ¼ksÃ©ge
eredmÃ©nyek elÃ©rÃ©sÃ©hez..
A lÃ©nyeg az, hogy gyakorlatban tapasztaltuk, hogy a marketing igenis Ã©rvÃ©nyesÃ¼l nÃ¡lunk is nemcsak a nyugat eurÃ³pai
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si intÃ©zmÃ©nyek esetÃ©ben.
A tovÃ¡bbi elÃµrelÃ©pÃ©shez elengedhetetlen az informatikai rendszer korszerÃ»sÃ-tÃ©se, ill. kapacitÃ¡sÃ¡nak nÃ¶velÃ©se.
KÃ¶vetkeztetÃ©sek
A kÃ¼lfÃ¶ldi Ã©s hazai tapasztalatok azt mutatjÃ¡k, igenis szÃ¼ksÃ©g van marketingre az Ã¡llamigazgatÃ¡sban is elsÃµsorban
szolgÃ¡ltatÃ¡st vÃ©gzÃµ intÃ©zmÃ©nyekben.
Ehhez szÃ¼ksÃ©g van
- PiackutatÃ¡sra, a felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyek megismerÃ©sÃ©re
- MinÃµsÃ©gi adatokra, szolgÃ¡ltatÃ¡sokra, a felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeknek megfelelÃµen
- KorszerÃ» informatikai rendszerek lÃ©tesÃ-tÃ©sÃ©re, korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©re, melyek biztosÃ-tjÃ¡k a digitÃ¡lis adatok
szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡t Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³k gyors hozzÃ¡fÃ©rÃ©si lehetÃµsÃ©gÃ©t a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s szolgÃ¡ltatÃ¡saihoz
- Az intÃ©zmÃ©ny tevÃ©kenysÃ©gÃ©t bemutatÃ³ publikÃ¡ciÃ³kra, lobbyzÃ¡sra
- Folyamatos marketing tevÃ©kenysÃ©gre
- Az adatok vÃ©delmÃ©re, hogy a kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³ csak tovÃ¡bbi dÃ-jfizetÃ©s ellenÃ©ben forgalmazhassa az Ã¡ltalunk
szolgÃ¡ltatott adatokra Ã©pÃ¼lÃµ Ã©rtÃ©knÃ¶velt termÃ©keit.
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