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A fÃ¶ldÃ¼gyben jelenleg alkalmazott informatikai rendszer mÃ»kÃ¶dÃµkÃ©pessÃ©ge Ã©s fejlÃµdÃ©si lehetÃµsÃ©gei azt muta
az eddig megvalÃ³sult fejlesztÃ©sek az e-kormÃ¡nyzat elveivel Ã¶sszhangban kerÃ¼ltek kidolgozÃ¡sra. A jelentÃµs fejlÃµdÃ©s
mellett azonban megjelennek olyan fogyatÃ©kossÃ¡gok, amelyek az elektronikus fÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©t
nagymÃ©rtÃ©kben ronthatjÃ¡k. A tervezett tÃ¶bblÃ©pcsÃµs fejlesztÃ©s eredmÃ©nykÃ©ppen megvalÃ³sul a fÃ¶ldhivatali Ã¼gy
teljes folyamatÃ¡nak korszerÃ»sÃ-tÃ©se az elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©sig Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sig bezÃ¡rÃ³lag. BÃµvÃ¼lnek a
fÃ¶ldhivatalok elektronikus szolgÃ¡ltatÃ¡sai, javul a szolgÃ¡ltatÃ¡sok szÃ-nvonala, javul az adatok minÃµsÃ©ge, lehetÃµsÃ©g ny
mÃ¡s Ã¡llamigazgatÃ¡si adatbÃ¡zisokbÃ³l adatellenÃµrzÃ©sek vÃ©gzÃ©sÃ©re, ami az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã¡ltal nyÃºjtott
jogbiztonsÃ¡got erÃµsÃ-ti. TermÃ©szetesen ez a megkÃ¶zelÃ-tÃ©s kizÃ¡rÃ³lag technikai szempontÃº, ezzel pÃ¡rhuzamosan a j
szabÃ¡lyozÃ¡s kÃ©rdÃ©seivel is szÃ¼ksÃ©ges foglalkozni.
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keretÃ©ben elhangzott elÃµadÃ¡s szerkesztett vÃ¡ltozata. 1.
BevezetÃ©s Ma minden orszÃ¡gnak--- &ndash; legyen
gazdasÃ¡gilag fejlett vagy kevÃ©sbÃ© fejlett &ndash; egyarÃ¡nt alapvetÃµ Ã©rdeke a mÃ»kÃ¶dÃµkÃ©pes Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³i
kielÃ©gÃ-tÃµ fÃ¶ldÃ¼gy-igazgatÃ¡si jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi rendszer, benne az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s megteremtÃ©se. A
biztonsÃ¡gos fÃ¶ld- Ã©s ingatlan-tulajdonjog a jÃ³l mÃ»kÃ¶dÃµ piacgazdasÃ¡g egyik feltÃ©tele. A kÃ¶zÃ©p-eurÃ³pai szocialista
orszÃ¡gokban egyedÃ¼l MagyarorszÃ¡gon mÃ»kÃ¶dÃ¶tt folyamatosan az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, a 70-es Ã©vekben pedig
egysÃ©gessÃ© tettÃ¼k az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszert. A rendszervÃ¡ltÃ¡s idejÃ©n MagyarorszÃ¡g Ã¶sszes
ingatlantulajdona regisztrÃ¡lva volt, Ã©s az orszÃ¡g teljes terÃ¼letÃ©rÃµl rendelkezÃ©sre Ã¡llt nagymÃ©retarÃ¡nyÃº kataszteri t
Ezek az adottsÃ¡gok rendkÃ-vÃ¼l megkÃ¶nnyÃ-tettÃ©k az ingatlan- Ã©s fÃ¶ldtulajdon-privatizÃ¡ciÃ³t, ami gyorsan Ã©s
eredmÃ©nyesen zajlott le, ellentÃ©tben a kÃ¶rnyezÃµ rendszervÃ¡ltÃ³ orszÃ¡gokkal.
MiutÃ¡n hazÃ¡nkban mÃ»kÃ¶dÃµ, hiteles ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszer volt, a kormÃ¡ny kivÃ¡lÃ³ eszkÃ¶zzel rendelkezett a
fÃ¶ld- Ã©s ingatlanpiac, a fÃ¶ldrendezÃ©s, a fÃ¶ldhasznÃ¡lat Ã©s a fÃ¶ldvÃ©delem felÃ¼gyeletÃ©hez, irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡hoz Ã©s
befolyÃ¡solÃ¡sÃ¡hoz. Az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszerbe integrÃ¡lt kataszteri tÃ©rkÃ©pek megmutatjÃ¡k a tulajd
lapokon szereplÃµ jogok, tÃ©nyek Ã©s egyÃ©b informÃ¡ciÃ³k tÃ©rbeli vonatkozÃ¡sait Ã©s Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seit, ezzel alapot
biztosÃ-tanak a nemzetgazdasÃ¡g mÃ©rnÃ¶ki-tervezÃ©si feladatainak vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡hoz. Az EU INSPIRE irÃ¡nyelvÃ©nek
megfelelÃµen a nemzeti tÃ©radat-infrastruktÃºra kisebb rÃ©szmodulonkÃ©nt felÃ©pÃ-thetÃµ az egysÃ©ges, kÃ¶zhiteles Ã©s n
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszerre alapozva.
Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s a szabadpiac kulcsfontossÃ¡gÃº eleme, melyben az ingatlanok tulajdonjoga biztonsÃ¡gosan Ã©s
szabadon Ã¡truhÃ¡zhatÃ³. A tÃ¶bbi eurÃ³pai orszÃ¡ghoz hasonlÃ³an a kormÃ¡ny MagyarorszÃ¡gon is garanciÃ¡t vÃ¡llal a
tulajdonjog biztonsÃ¡gÃ¡Ã©rt az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sba tÃ¶rtÃ©nÃµ bejegyzÃ©s fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben. Az ingatlan-nyilvÃ¡ntar
rendszer tulajdoni lapokon, illetve ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©peken tartja nyilvÃ¡n az ingatlanok Ã¶sszes szÃ¼ksÃ©ges
jogi, adminisztratÃ-v, pÃ©nzÃ¼gyi vonatkozÃ¡sÃº adatait, fizikai leÃ-rÃ¡sÃ¡t, Ã©s elhelyezkedÃ©sÃ©t.
A fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s kÃ¼ldetÃ©snyilatkozata: "Olyan hatÃ©konyan mÃ»kÃ¶dÃµ Ã©s sikeres intÃ©zmÃ©nnyÃ© vÃ¡lni,
garantÃ¡lja a georeferÃ¡lt ingatlanra vonatkozÃ³ jogokat, megkÃ¶nnyÃ-ti az ingatlanÃ¼gyek biztonsÃ¡gos lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡t,
valamint infrastruktÃºrÃ¡t Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sokat biztosÃ-t gazdasÃ¡gi, kÃ¶rnyezeti Ã©s tÃ¡rsadalmi cÃ©lokra."Ennek valÃ³ra
vÃ¡ltÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s az elmÃºlt Ã©vekben kidolgozta a &bdquo;DigitÃ¡lis FÃ¶ldhivatal&rdquo;
elnevezÃ©sÃ» hosszÃº tÃ¡vÃº fejlesztÃ©si programot, amelynek megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra esÃ©ly van az elkÃ¶vetkezÃµ Ã©vekben
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ hazai Ã©s uniÃ³s erÃµforrÃ¡sok megnyitÃ¡sÃ¡val. 2. Az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s jelenlegi
helyzete2.1. A magyar fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡si rendszer irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡nak jellemzÃµi
A magyar egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, mely tÃ¶bbcÃ©lÃº rendszerkÃ©nt egyesÃ-ti magÃ¡ban a jogi Ã©s kataszteri adat
minden kÃ¶vetelmÃ©nyt kielÃ©gÃ-t, Ã©s fontos tÃ¡masza a magyar nemzetgazdasÃ¡gnak. 1972 Ã³ta a FÃ¶ldmÃ»velÃ©sÃ¼gy
VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rinformatikai FÃµosztÃ¡lya (FVM FTF) felelÃµs az egysÃ©ges ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ©rt Ã©s a nagymÃ©retarÃ¡nyÃº kataszteri tÃ©rkÃ©pek naprakÃ©szen tartÃ¡sÃ¡Ã©rt a kÃ©tszintÃ» fÃ¶ldhivatal
keresztÃ¼l. A tulajdoni lapok frissÃ-tÃ©sÃ©rÃµl a 121 kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatal (KFH) gondoskodik, a fÃµbb szakmai tevÃ©kenysÃ©
a 19 megyei fÃ¶ldhivatal (MFH) Ã©s a FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal felÃ¼gyeli. Ez a szervezet felelÃµs a geodÃ©ziai, ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡si, fÃ¶ldmÃ©rÃ©si, tÃ©rkÃ©pÃ©szeti Ã©s tÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si feladatok elvÃ©gzÃ©sÃ©Ã©rt, valamint a kormÃ¡n
politikÃ¡jÃ¡nak megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt (pl. fÃ¶ldvÃ©delem, fÃ¶ldprivatizÃ¡ciÃ³, birtokrendezÃ©s Ã©s a fÃ¶ldhasznÃ¡lat nyomon
kÃ¶vetÃ©se vonatkozÃ¡sÃ¡ban).
Az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s alapul szolgÃ¡l a nemzeti tÃ©radat-infrastruktÃºra felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez - az EU INSPIRE
irÃ¡nyelvÃ©nek megfelelÃµen - Ã©s a legfontosabb tÃ©radatokat is a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyrendszernek ke
biztosÃ-tania. Ennek szakmai felÃ¼gyeleti szerve az FVM FTF.
A FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet (FÖMI) a magyarorszÃ¡gi fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tevÃ©ke
kÃ¶zponti intÃ©zmÃ©ny, ezen a terÃ¼leten orszÃ¡gos feladatokat lÃ¡t el, valamint mÃ»szaki tÃ¡mogatÃ¡st nyÃºjt a fÃ¶ldhivatal
mÃ»kÃ¶dÃ©shez is. A fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s mÃ¡sik oszlopa a megyei Ã©s kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok hÃ¡lÃ³zata. 2.2 A
korszerÃ»sÃ-tÃ©si program eredmÃ©nyei
Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si szakÃ¡g Ã¡tfogÃ³ korszerÃ»sÃ-tÃ©se hosszÃº folyamat. Az EU Ã©s a magyar kormÃ¡ny Ã¡ltal 1990
decemberÃ©ben alÃ¡Ã-rt egyezmÃ©nyt kÃ¶vetÃµen az EU Phare segÃ©lyprogramja Ã¡ltal tÃ¡mogatott, "A fÃ¶ldhivatalok
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se" elnevezÃ©sÃ» program azÃ©rt indult, hogy infrastruktÃºrÃ¡t biztosÃ-tson ehhez a komplex folyama
A korszerÃ»sÃ-tÃ©si program keretÃ©ben nemcsak a mÃ»szaki fejlesztÃ©s, hanem szÃ¡mos jogi, mÃ»kÃ¶dÃ©si, marketing Ã©
egyÃ©b problÃ©ma megoldÃ¡sÃ¡ra is sor kerÃ¼lt.
Az elmÃºlt mÃ¡sfÃ©l Ã©vtizedben fontos formai vÃ¡ltozÃ¡sok zajlottak le az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszerben. Az EU Phare
segÃ©lyprogramjÃ¡nak tÃ¡rsfinanszÃ-rozÃ¡sÃ¡val megtÃ¶rtÃ©nt az orszÃ¡g fÃ¶ldhivatalainak szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se. AzÃ³
tulajdoni lapokat szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pen kezelik, Ã©s az Ã¼gyintÃ©zÃ©si is orszÃ¡gszerte szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes rendszerben tÃ¶rtÃ©
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KiÃ©pÃ¼lt a fÃ¶ldhivatalok intranet-jellegÃ» TAKARNET lenevezÃ©sÃ» hÃ¡lÃ³zata is. Ez a hÃ¡lÃ³zat Ã¶sszekapcsolja a
fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s Ã¶sszes hivatalos szereplÃµjÃ©t, online elÃ©rÃ©st biztosÃ-t a folyamatosan naprakÃ©szen tartott
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatokhoz. Most van folyamatban a fÃ¶ldhivatalok bekapcsolÃ¡sa az Elektronikus KormÃ¡nyzati
GerinchÃ¡lÃ³zatba.
IdÃµkÃ¶zben a Nemzeti Kataszteri Program keretÃ©ben, tÃ¶bb fÃ¡zisban elkÃ©szÃ¼ltek a digitÃ¡lis ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si
tÃ©rkÃ©pek MagyarorszÃ¡g teljes terÃ¼letÃ©re (2005 vÃ©gÃ©re a kÃ¼lterÃ¼letek, 2007 vÃ©gÃ©re a belterÃ¼letek is). A kÃ¡
idÃµszak kezdetÃ©n a tÃ©rkÃ©pek frissÃ-tÃ©se rÃ©szben manuÃ¡lisan, rÃ©szben szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©ppel tÃ¶rtÃ©nt, de az elmÃº
ezt mÃ¡r teljes egÃ©szÃ©ben szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©ppel vÃ©gzik.
Az elmÃºlt tizenÃ¶t Ã©v sorÃ¡n a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat fejlesztÃ©se a TAKAROS koncepciÃ³ mentÃ©n tÃ¶rtÃ©nt. Ennek
tovÃ¡bbfejlesztÃ©se Ã©s kibÃµvÃ-tÃ©se magasabb szinten az e-kormÃ¡nyzÃ¡s Ã©s e-kÃ¶zigazgatÃ¡s keretÃ©ben valÃ³sÃ-that
2003. Ã¡prilisÃ¡tÃ³l a TAKARNET hÃ¡lÃ³zat online elÃ©rÃ©se kÃ¼lsÃµ (regisztrÃ¡lt Ã©s jogosult) felhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡ra is
biztosÃ-tott az interneten. FelhasznÃ¡lÃ³i jogosultsÃ¡gaiknak megfelelÃµen Ã©rhetik el az Ã¶sszes magyarorszÃ¡gi fÃ¶ldrÃ©szle
Ã©s egyÃ©b ingatlan nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatait. MiutÃ¡n a TAKARNET-en keresztÃ¼l lehetÃµvÃ© vÃ¡lt az online adatszolgÃ¡ltatÃ¡
magyar ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatellÃ¡tÃ¡s Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡s elÃ©rte az EU minÃµsÃ-tÃ©si rendszerÃ©ben meghatÃ¡rozott
harmadik e-kormÃ¡nyzati szintet. Ez azt jelenti, hogy a rendszer mindkÃ©t oldalrÃ³l interaktÃ-v Ã¼zemmÃ³dban
hasznÃ¡lhatÃ³. 2.1. Ã¡bra: A TAKARNET felhasznÃ¡lÃ³k (igazolvÃ¡nyok) szÃ¡ma

2.2. Ã¡bra: A TAKARNET-en lekÃ©rt tulajdonilap mÃ¡solatok szÃ¡maA felhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡nak lineÃ¡ris nÃ¶vekedÃ©se
tapasztalhatÃ³ a TAKARNET szolgÃ¡ltatÃ¡s kezdete Ã³ta. Érdemes megemlÃ-teni, hogy magÃ¡nszemÃ©lyek ma mÃ©g nem
csatlakozhatnak a hÃ¡lÃ³zathoz: ezt a lehetÃµsÃ©g fÃµkÃ©nt tÃ¶meges adatmennyisÃ©geket igÃ©nylÃµ felhasznÃ¡lÃ³knak (jeg
bankoknak, Ã¼gyvÃ©deknek, jogÃ¡szoknak, Ã¶nkormÃ¡nyzatoknak stb.) Ã©rhetÃµ el. Bizonyos felhasznÃ¡lÃ³i csoportok
szÃ¡mÃ¡ra (bÃ-rÃ³sÃ¡gok, vÃ©grehajtÃ³k) kÃ¶telezÃµ a rendszer hasznÃ¡lata. Ma a TAKARNET regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³inak
szÃ¡ma tÃ¶bb mint 8000. E tÃ©nyszerÃ» adatok Ã©s az ilyen szolgÃ¡ltatÃ¡sok irÃ¡nt jelentkezÃµ, egyre nÃ¶vekvÃµ, erÃµs igÃ©
ad annak a meggyÃµzÃµdÃ©snek, miszerint a fejlesztÃ©s, s szolgÃ¡ltatÃ¡sok tovÃ¡bbi bÃµvÃ-tÃ©se nem csupÃ¡n az egÃ©sz tÃ
elÃµnyÃ©t szolgÃ¡lÃ³ szÃ¼ksÃ©ges Ã©s hasznos beruhÃ¡zÃ¡s, hanem pÃ©nzÃ¼gyileg is Ã©letkÃ©pes vÃ¡llalkozÃ¡s.A fÃ¶ldÃ
irÃ¡nyÃ-tÃ¡s legutÃ³bbi fejlesztÃ©sÃ©nek eredmÃ©nyekÃ©ppen a TAKARNET-en keresztÃ¼l mÃ¡r tÃ©rkÃ©p-mÃ¡solatok is a
felhasznÃ¡lÃ³k rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llnak. ElÃµszÃ¶r a FÃµvÃ¡rosi FÃ¶ldhivatal illetÃ©kessÃ©gi terÃ¼letÃ©nek digitÃ¡lis ingatl
nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pei voltak lekÃ©rdezhetÃµk, majd 2006-tÃ³l a vidÃ©ki kÃ¼lterÃ¼letek digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pei, legÃºjabba
belterÃ¼letek is elÃ©rhetÃµvÃ© vÃ¡ltak a hÃ¡lÃ³zaton keresztÃ¼l.A fenti Ã¶sszesÃ-tÃ©sbÃµl lÃ¡thatÃ³, hogy az egysÃ©ges ma
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszer, mint a nemzeti alapadat-infrastruktÃºra lÃ©tfontossÃ¡gÃº rÃ©sze olyan szolgÃ¡ltatÃ¡si szintet
Ã©rt el, melynek Ã-gÃ©retes jÃ¶vÃµje van. MindazonÃ¡ltal az elektronikus hÃ¡lÃ³zati szolgÃ¡ltatÃ¡sok kifejlesztÃ©se Ã©s a mÃ»
hÃ¡ttÃ©r megÃºjÃ-tÃ¡sa nÃ©lkÃ¼l nem tudna olyan megbÃ-zhatÃ³, hiteles alapot biztosÃ-tani, amely kÃ¶zvetlenÃ¼l vagy
kÃ¶zvetve garantÃ¡lja MagyarorszÃ¡g fejlesztÃ©s-politikai cÃ©ljainak valÃ³ra vÃ¡ltÃ¡sÃ¡t. 3. A hosszÃº tÃ¡vÃº DigitÃ¡lis FÃ¶ldhiv
program 3.1. A program legfontosabb elemeiA fejlesztÃ©si terv stratÃ©giai cÃ©lja kettÃµs:
- egyrÃ©szt az elektronikus fÃ¶ldhivatali nyilvÃ¡ntartÃ¡s tovÃ¡bbfejlesztÃ©sÃ©vel az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s hatÃ©konysÃ¡gÃ¡n
nÃ¶velÃ©se, vagyis Ã¼gyfÃ©l-orientÃ¡ltabb Ã¼gyintÃ©zÃ©s biztosÃ-tÃ¡sa, a szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©nek javÃ-tÃ¡sa;
- mÃ¡srÃ©szt a digitÃ¡lis fÃ¶ldhivatal megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©vel a nemzeti tÃ©radat-infrastruktÃºra felÃ¼gyelt alapjainak kidolgozÃ¡
tÃ©radat-infrastruktÃºra biztosÃ-tÃ¡sa egyÃ©b cÃ©lra tÃ¶rtÃ©nÃµ felhasznÃ¡lÃ¡shoz.A nemzeti tÃ©radat-infrastruktÃºra lÃ©treh
figyelembe kell venni az EU Kataszteri BizottsÃ¡gÃ¡nak alapelveit, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen azt a megÃ¡llapÃ-tÃ¡st, hogy &rdquo;Az
egyes tagorszÃ¡gokban a kataszterÃ©rt felelÃµs hatÃ³sÃ¡gok hangsÃºlyozzÃ¡k a kataszteri informÃ¡ciÃ³ nÃ¶vekvÃµ hasznÃ¡t, Ã
kerÃ¼ljÃ©k el a kataszteri szervezetektÃµl fÃ¼ggetlen, terÃ¼leti cÃ©lÃº, Ãºjabb adatbÃ¡zisok lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t. Úgy kell
egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dniÃ¼k, hogy a terÃ¼leti informÃ¡ciÃ³ felhasznÃ¡lhatÃ³ legyen az EurÃ³pai UniÃ³ intÃ©zkedÃ©seinek
alkalmazÃ¡sÃ¡val Ã¶sszhangban.&rdquo;
StratÃ©giai cÃ©lunk &ndash; az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s hatÃ©konysÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©se Ã©s a nemzeti tÃ©radat-infrastruktÃ
felÃ¼gyelt alapjainak megteremtÃ©se &ndash; elÃ©rÃ©sÃ©hez vÃ©grehajtandÃ³ tovÃ¡bbi feladataink a kÃ¶vetkezÃµk:
- A fÃ¶ldÃ¼gyi szolgÃ¡ltatÃ¡sok szÃ-nvonalÃ¡nak nÃ¶velÃ©se, az elektronikusan elÃ©rhetÃµ szolgÃ¡ltatÃ¡sok bÃµvÃ-tÃ©se Ã©
kÃ¶rben valÃ³ hozzÃ¡fÃ©rÃ©sÃ©nek biztosÃ-tÃ¡sa,
- Az Ã¼zemeltetÃ©s erÃµforrÃ¡s-igÃ©nyÃ©nek racionalizÃ¡lÃ¡sa.A DigitÃ¡lis FÃ¶ldhivatal hosszÃº tÃ¡vÃº fejlesztÃ©si terv Ã¡tfu
idejÃ©t a rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ erÃµforrÃ¡sok Ã©s tÃ¡rsadalmi elvÃ¡rÃ¡sok fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben 5-8 Ã©vre terveztÃ¼k. A terv a
elemekbÃµl Ã¡ll: 3-1. Ã¡bra: A DigitÃ¡lis FÃ¶ldhivatal hosszÃº tÃ¡vÃº fejlesztÃ©si terv fÃµ elemei
- LehetÃµsÃ©gek Ã©s eszkÃ¶zÃ¶k felmÃ©rÃ©se a cÃ©lok figyelembe vÃ©telÃ©vel. Valamennyi projekt egysÃ©ges rendszerte
elkÃ©szÃ-tÃ©se.
- A meglÃ©vÃµ szerverstruktÃºra (121 szerverkÃ¶zpont) meghagyÃ¡sa mellett kiÃ©pÃ-tÃ©sre kerÃ¼lÃµ KÃ¶zponti FÃ¶ldhivata
SzolgÃ¡ltatÃ³ Rendszeren keresztÃ¼l lehet csak az Ã¼gyfeleknek ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatokat szolgÃ¡ltatni, a jelenlegi
mÃ³dszerek (fÃ¶ldhivatali Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lat Ã©s TAKARNET) kizÃ¡rÃ³lagossÃ¡ga mellett.
- KÃ¶zponti FÃ¶ldhivatali SzolgÃ¡ltatÃ³ Rendszeren keresztÃ¼l a tulajdoni lapok Ã©s tÃ©rkÃ©pek lekÃ©rdezÃ©si lehetÃµsÃ©g
kialakÃ-tÃ¡sa a KormÃ¡nyzati PortÃ¡l ÜgyfÃ©lkapu alkalmazÃ¡sÃ¡val azonosÃ-tott Ã©s belÃ©pÃµ Ã¼gyfeleknek.
- A szolgÃ¡ltatÃ¡sok bÃµvÃ-tÃ©se adatbÃ¡nyÃ¡szati eszkÃ¶zÃ¶kkel.
- A 121 szerverkÃ¶zpont Ã¡talakÃ-tÃ¡sa gazdasÃ¡gosabban Ã©s biztonsÃ¡gosabban Ã¼zemeltethetÃµ KÃ¶zponti TranzakciÃ³s
Rendszerre.
- A beÃ©rkezÃµ Ã©s kimenÃµ Ã¼gyiratok elektronikus dokumentumkÃ©nt kezelÃ©sÃ©vel az Ã¼gyintÃ©zÃ©s gyorsabbÃ¡ Ã©
fÃ¼ggetlennÃ© vÃ¡lik.
- IratbeadÃ¡s terÃ¼lettÃµl fÃ¼ggetlennÃ© vÃ¡lik.
- A hivatalok kÃ¶zÃ¶tti elektronikus Ã¼gyiratforgalom, valamint digitÃ¡lis adatcsere, adatellenÃµrzÃ©s gazdasÃ¡gosabb Ã©s
eredmÃ©nyesebb kÃ¶zigazgatÃ¡st biztosÃ-t.A tÃ¶bblÃ©pcsÃµs fejlesztÃ©s eredmÃ©nykÃ©ppen megvalÃ³sul a fÃ¶ldhivatali Ã¼
http://www.foldhivatal.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 17 June, 2019, 17:08

FÃ¶ldhivatali PortÃ¡l

teljes folyamatÃ¡nak korszerÃ»sÃ-tÃ©se, a teljesen elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©sig Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sig bezÃ¡rÃ³lag. BÃµvÃ¼ln
fÃ¶ldhivatalok elektronikus szolgÃ¡ltatÃ¡sai, javul a szolgÃ¡ltatÃ¡sok szÃ-nvonala, javul az adatok minÃµsÃ©ge, lehetÃµsÃ©g ny
mÃ¡s Ã¡llamigazgatÃ¡si adatbÃ¡zisokbÃ³l adatellenÃµrzÃ©sek vÃ©gzÃ©sÃ©re, ami az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã¡ltal nyÃºjtott
jogbiztonsÃ¡got erÃµsÃ-ti. TermÃ©szetesen ez a megkÃ¶zelÃ-tÃ©s kizÃ¡rÃ³lag technikai szempontÃº, ezzel pÃ¡rhuzamosan a j
szabÃ¡lyozÃ¡s kÃ©rdÃ©seivel is szÃ¼ksÃ©ges foglalkozni.
Ennek a koncepciÃ³nak elsÃµ lÃ©pÃ©sÃ©ben a fÃ¶ldhivatali adatok non-stop szolgÃ¡ltatÃ¡sa valÃ³sul meg a Nemzeti FejlesztÃ
ÜgynÃ¶ksÃ©g Ã¡ltal meghirdetett Elektronikus KormÃ¡nyzat OperatÃ-v Programja kiemelt projektje keretÃ©ben. A projekt
kÃ¶zvetlen eredmÃ©nye Ã©s cÃ©lja, hogy a fÃ¶ldhivatali adatokat szÃ©lesebb felhasznÃ¡lÃ³ rÃ©tegek &ndash; elsÃµsorban a
magÃ¡nszemÃ©lyek &ndash; Ã©rhetik el interneten, a KormÃ¡nyzati PortÃ¡l ÜgyfÃ©lkapujÃ¡n keresztÃ¼l. LehetÃµsÃ©g nyÃ-lik
tovÃ¡bbÃ¡ orszÃ¡gos, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ szempontok szerint gyÃ»jtÃ¶tt adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ra, valamint egyre tÃ¶bb
Ã¼gyintÃ©zÃ©si folyamatban kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lhetÃµvÃ© vÃ¡lik a papÃ-r alapÃº adatszolgÃ¡ltatÃ¡s. A fejlesztÃ©s biztosÃ-tanÃ¡ a
felhasznÃ¡lÃ³i felÃ¼letek Ã©s tartalmi adatok tÃ¶bbnyelvÃ»sÃ©gÃ©t is az informÃ¡ciÃ³ EU-n belÃ¼li szabad Ã¡ramlÃ¡sÃ¡nak
tÃ¡mogatÃ¡sa cÃ©ljÃ¡bÃ³l.
TechnolÃ³giai szempontbÃ³l kÃ¶zelÃ-tve: a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali adatbÃ¡zisok adatszolgÃ¡ltatÃ³ szerepÃ©t egy kÃ¶zpontilag
kialakÃ-tott, szinkronizÃ¡lt frissÃ-tÃ©sÃ» adatbÃ¡zis veszi Ã¡t, de az Ã¼gyintÃ©zÃ©s tovÃ¡bbra is a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali
adatbÃ¡zisokon tÃ¶rtÃ©nik. A kÃ¶zponti adatbÃ¡zis archivÃ¡lÃ¡si funkciÃ³t is ellÃ¡t. 3.2. KÃ¶zponti fÃ¶ldhivatali non-stop
szolgÃ¡ltatÃ³ rendszerA fÃ¶ldÃ¼gyben jelenleg alkalmazott informatikai rendszer mÃ»kÃ¶dÃµkÃ©pessÃ©ge Ã©s fejlÃµdÃ©si
lehetÃµsÃ©gei azt mutatjÃ¡k, hogy az eddig megvalÃ³sult fejlesztÃ©seket az e-kormÃ¡nyzat elveivel Ã¶sszhangban dolgoztÃ¡k k
A jelentÃµs fejlÃµdÃ©s mellett azonban megjelennek olyan fogyatÃ©kossÃ¡gok, melyek a szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©t
nagymÃ©rtÃ©kben ronthatjÃ¡k. A jelenlegi fÃ¶ldhivatali internetes szolgÃ¡ltatÃ¡sok tekintetÃ©ben alapvetÃµ problÃ©ma az adat
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ¡sa. A fÃ¶ldhivatali adatbÃ¡zisok Ã¼zemeltetÃ©si Ã©s biztonsÃ¡gi (tÃ»zvÃ©delmi) okok miatt csak a 8 Ã³rÃ
fÃµmunkaidÃµben Ã©rhetÃµk el az internetes szolgÃ¡ltatÃ¡sok szÃ¡mÃ¡ra.
Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatbÃ¡zisok jelenleg decentralizÃ¡ltak, azaz az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatbÃ¡zisok &ndash; a
terÃ¼leti illetÃ©kessÃ©g elve alapjÃ¡n &ndash; a vÃ¡ltozÃ¡svezetÃ©st vÃ©grehajtÃ³ kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalokban talÃ¡lhatÃ³k, Ã©
az adatbÃ¡zisok egymÃ¡stÃ³l fizikailag elkÃ¼lÃ¶nÃ¼lnek.
A TAKARNET hÃ¡lÃ³zatot, amely Ã¶sszekapcsolja a fÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s tÃ©rinformatikai Ã¡gazat intÃ©zmÃ©nyeit, valamint a 121
kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalt, ma mÃ©g &ndash; mÃ»kÃ¶dÃ©si Ã©s biztonsÃ¡gi okokbÃ³l &ndash; csak napi nyolc Ã³rÃ¡ban Ã©rhetik e
regisztrÃ¡lt kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k. Az elsÃµ fejlesztÃ©si fÃ¡zisban a tervek szerint sor kerÃ¼l az adatok egy adatbÃ¡zisba
(adattÃ¡rhÃ¡zba) szervezÃ©sÃ©re, kÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen elvÃ¡lik egymÃ¡stÃ³l az adatkarbantartÃ¡s Ã©s az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s
egyik szervercsoport (a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalokban), a fÃ¶ldhivatali Ã¼gyintÃ©zÃ©si szerverek a zÃ¡rt iktatÃ³ Ã©s feldolgozÃ³
rendszer szokÃ¡sos funkciÃ³it lÃ¡tjÃ¡k el, mÃ-g a mÃ¡sik szervercsoport nyitott a vilÃ¡g felÃ©, fogadja a megkeresÃ©seket, adato
szolgÃ¡ltat Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡sokat is vÃ©gez. Ilyen mÃ³don az adatok megszervezett kÃ¶zpontosÃ-tÃ¡sa rÃ©vÃ©n
megoldhatÃ³ a huszonnÃ©gy Ã³rÃ¡s fÃ¶ldhivatali informÃ¡ciÃ³ellÃ¡tÃ¡s, ami erÃµsÃ-ti a magyarorszÃ¡gi adatbiztonsÃ¡got. Az
adatok az KÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapun keresztÃ¼l Ã©rhetÃµk el. E hosszÃº tÃ¡vÃº fejlesztÃ©si program elsÃµ fÃ¡zisÃ¡ban kizÃ¡rÃ
kÃ¶zponti rendszer fog adatot szolgÃ¡ltatni. Az adatok karbantartÃ¡sa jogszabÃ¡ly szerint a terÃ¼leti illetÃ©kessÃ©g elvÃ©nek
megfelelÃµen tÃ¶rtÃ©nik, vagyis a megszokott mÃ³don, a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok adatbÃ¡zisaiban.E fejlesztÃ©s eredmÃ©nykÃ©
Ãºj infrastruktÃºra jÃ¶n lÃ©tre, amelyben gyorsan Ã©s egyszerÃ»en megoldhatÃ³k az alkalomszerÃ» kiegÃ©szÃ-tÃµ adatpÃ³tlÃ
pl. a fÃ¶ld vagy egyÃ©b ingatlan Ã©rtÃ©kÃ©nek feltÃ¼ntetÃ©se, a kÃ¶zigazgatÃ¡si cÃ©lÃº kÃ¶telezÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡s (pl.
ingatlanadÃ³). Egy ilyen rendszer mÃ¡r piackÃ©pes, Ã©rtÃ©knÃ¶velt szolgÃ¡ltatÃ¡sokat Ã©s termÃ©keket is tud ajÃ¡nlani. Ha
mÃ³dosÃ-tjuk a szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã©s alkalmazÃ¡sok tartalmÃ¡t, helyÃ©t Ã©s idÃµtartamÃ¡t, a fÃ¶ldÃ¼gyi Ã¡gazat sokkal
hatÃ©konyabban tud reagÃ¡lni a piac kereseti Ã©s kÃ-nÃ¡lati viszonyaira.
- ÉrtÃ©knÃ¶velt szolgÃ¡ltatÃ¡sok kidolgozÃ¡sa
TerÃ¼leti szÃ©ttagoltsÃ¡g Ã©s kiszÃ¡mÃ-thatatlan mÃ»kÃ¶dÃ©si idÃµ: ez a kÃ©t legfÃµbb technikai akadÃ¡ly az Ã©rtÃ©knÃ¶v
szolgÃ¡ltatÃ¡sok kidolgozÃ¡sÃ¡nak ÃºtjÃ¡ban. Olyan feladatoknÃ¡l, amelyek tÃ¶bb fÃ¶ldhivatal illetÃ©kessÃ©gi terÃ¼letÃ©t Ã©r
autÃ³pÃ¡lya-Ã©pÃ-tÃ©s, Ã¡rvÃ-zvÃ©delmi beruhÃ¡zÃ¡sok), a szÃ¼ksÃ©ges adatelemzÃ©sek Ã©s adatgyÃ»jtÃ©sek csak alacs
hatÃ©konysÃ¡gÃº, ismÃ©telt adatfeldolgozÃ¡ssal vÃ©gezhetÃµk, Ã-gy a befejezÃ©s ideje nem tervezhetÃµ. A helyi Ã¶nkormÃ¡n
egyÃ©b szervezetek, intÃ©zmÃ©nyek rÃ©szÃ©rÃµl egyre nÃ¶vekvÃµ igÃ©ny jelentkezik a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le szempontok szerinti
jogszabÃ¡lyoknak megfelelÃµ adatgyÃ»jtÃ©sre.
- A szolgÃ¡ltatÃ¡sok kiszÃ©lesÃ-tÃ©se
A bevÃ©tel nÃ¶velÃ©sÃ©nek egyik mÃ³dja Ãºj szolgÃ¡ltatÃ¡sok bevezetÃ©se. A tulajdonilap-mÃ¡solatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡n tÃºlm
a jÃ¶vÃµbeni fejlesztÃ©sek sorÃ¡n kidolgozÃ¡sra kerÃ¼l egy orszÃ¡gos, tÃ©rkÃ©pi alapÃº keresÃµ rendszer is. Az elsÃµ egysz
vonalas megoldÃ¡st kÃ¶vetÃµen az Ãºj vÃ¡ltozat mÃ¡r tartalmazhat lÃ©gi Ã©s Ã»rfelvÃ©teleket is. A tÃ©rkÃ©pes keresÃ©si fun
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val megtalÃ¡lhatÃ³ egy bizonyos fÃ¶ldrÃ©szlet vagy egyÃ©b Ã¶nÃ¡llÃ³ ingatlan, illetve szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n
hozzÃ¡fÃ©rhetÃµk a vonatkozÃ³ ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatok.
- A regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³k kÃ¶rÃ©nek bÃµvÃ-tÃ©se
A digitÃ¡lis fÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡sokat jelenleg csak regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³k vehetik igÃ©nybe szerzÃµdÃ©sben rÃ¶gzÃ-t
feltÃ©telek mellett. A potenciÃ¡lis felhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡ma ezÃ¡ltal jelentÃµsen korlÃ¡tozott, a magÃ¡nszemÃ©lyek pedig ki vanna
zÃ¡rva ebbÃµl a szolgÃ¡ltatÃ¡sbÃ³l. Az ÜgyfÃ©lkapun keresztÃ¼l biztosÃ-tandÃ³ szolgÃ¡ltatÃ¡ssal azonban a magÃ¡nszemÃ©ly
igÃ©nybe vehetik a fÃ¶ldhivatali elektronikus szolgÃ¡ltatÃ¡sokat. KÃ¶zponti keresÃµrendszer kialakÃ-tÃ¡sÃ¡val tÃ¶bbnyelvÃ»
keresÃ©s is megvalÃ³sÃ-thatÃ³ a jÃ¶vÃµben.
- Az igÃ©nyek befolyÃ¡solÃ¡sa
A nemzetgazdasÃ¡g szereplÃµi sajÃ¡t Ã©rdekeiknek megfelelÃµen veszik/vagy nem veszik igÃ©nybe az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s
rendszer szolgÃ¡ltatÃ¡sait. Azok a felhasznÃ¡lÃ³i csoportok, melyeknek a munkÃ¡jukhoz van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k az ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡si adatokra, de munkaidejÃ¼k nem esik egybe a fÃ¶ldhivatalokÃ©val &ndash; pl. Ã¼gyvÃ©dek, vagy a kÃ¼lfÃ¶ldi
befektetÃµk szÃ©les kÃ¶re &ndash; a rendszert csak korlÃ¡tozott mÃ©rtÃ©kben hasznÃ¡lhatjÃ¡k. Az is kÃ©nyelmetlen, amikor a
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felhasznÃ¡lÃ³ nem kapja meg idÃµben a szÃ¡mÃ¡ra igen fontos hivatalos informÃ¡ciÃ³t. Mindezen gondok megszÃ»nnek,
amikor a folyamatos Ã¼zemÃ» kÃ¶zponti adatbÃ¡zis megkezdi mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©t. A fejlesztÃ©s elsÃµ szakaszÃ¡nak
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa az elsÃµ lÃ©pÃ©s a magas mÃ»szaki szÃ-nvonalÃº, korszerÃ» orszÃ¡gos hardverrendszer biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ra
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sban. A fÃ¶ldhivatali munkafolyamatok hÃ¡rom eleme (iktatÃ¡s, Ã¼gyintÃ©zÃ©s,
adatellÃ¡tÃ¡s/szolgÃ¡ltatÃ¡s) kÃ¶zÃ¼l az utÃ³bbi (adatellÃ¡tÃ¡s/szolgÃ¡ltatÃ¡s) teljesÃ-thetÃµ a kÃ¶zponti szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pen. Íg
fÃ¶ldhivatali adatkeresÃ©sek csak a kÃ¶zponti keresÃµszerverre Ã©rkeznek. Egy ilyen mÃ³don Ã¡talakÃ-tott rendszer nÃ¶velni
fogja az adatbiztonsÃ¡got, a szolgÃ¡ltatÃ¡sok hatÃ©konysÃ¡gÃ¡t, Ã©s csÃ¶kkenti az Ã¡tfutÃ¡si idÃµt. A fÃ¶ldhivatalok kÃ©pesek
lesznek sokkal hatÃ©konyabban szolgÃ¡ltatni az Ã¶sszes szÃ¼ksÃ©ges tervezÃ©si informÃ¡ciÃ³t, vagy Ã¶sszeÃ¡llÃ-tani
idÃµszakos, rendszeres statisztikÃ¡kat, alkalomszerÃ»en elvÃ©gezni kÃ¼lÃ¶nleges cÃ©lÃº elemzÃ©seket; mindezt
megbÃ-zhatÃ³bban Ã©s kisebb forrÃ¡sfelhasznÃ¡lÃ¡ssal.
A kÃ¶zponti adatbÃ¡zis az alapja a jÃ¶vendÃµ elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©snek is. A kÃ¶zpontilag szervezett keresÃµrendszerb
Ã©pÃ-tett kÃ¼lsÃµ logikai kapcsolat &ndash; megfelelÃµ adatkonzisztenciÃ¡t biztosÃ-tÃ³ technolÃ³giÃ¡k alkalmazÃ¡sÃ¡val &nda
sokkal hatÃ©konyabb szolgÃ¡ltatÃ¡st nyÃºjt mÃ¡s kormÃ¡nyszintÃ» adatbÃ¡zisokkal (pl. kÃ¶zponti lakcÃ-m-nyilvÃ¡ntartÃ¡s)
egyÃ¼tt, mint egy decentralizÃ¡lt rendszer egyes kapcsolatai rÃ©vÃ©n. Az interoperabilitÃ¡s elvÃ©t Ã©s a SOA mÃ³dszertant
kÃ¶vetve a kÃ¶zigazgatÃ¡si adatok korszerÃ» szolgÃ¡ltatÃ¡sa megvalÃ³sÃ-thatÃ³ a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le orszÃ¡gos adatokat tÃ¡rolÃ³
adatbÃ¡zisok segÃ-tsÃ©gÃ©vel. Így a kÃ¶zigazgatÃ¡si Ã¼gyintÃ©zÃ©s gyorsabbÃ¡ Ã©s hatÃ©konyabbÃ¡ vÃ¡lhat; ez egy lÃ©p
kÃ¶zelebb visz a "szolgÃ¡ltatÃ³ Ã¡llam" megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz. EzÃ©rt vesz rÃ©szt a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat intÃ©zmÃ©nyrends
szÃ¡mos kÃ-sÃ©rleti projektben, legutÃ³bb Ã¶nkormÃ¡nyzatokkal egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dve az "egyablakos" Ã¼gyintÃ©zÃ©s
kidolgozÃ¡sÃ¡ra bizonyos Ã¶nkormÃ¡nyzati hatÃ¡skÃ¶rbe tartozÃ³, Ã©s fÃ¶ldhivatali tÃ¡mogatÃ¡st igÃ©nylÃµ Ã¼gyek
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Conference, SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r, March 2008.
Zalaba, P: Developing e-Services in the Hungarian Land Administration, 4th Meeting of EuroGeographics Cadastre and
Land Registry Group, Nicosia, 8-9 November 2007
MihÃ¡ly, Sz.: The Hungarian SDI Strategy, FIG Working Week, Proceedings Hong Kong SAR, May 13-17, 2007.
New Strategy for Unified Land Registration System, Twinnning Light Project &rdquo;Improving the Sustainability of the
Hungarian Land Registration System, Budapest, 2005.
Zalaba, P.: e-Land Administration in Hungary, FIG Seminar on e-Land Administration, Proceedings, Innsbruck, 2-4 June,
2004.
Onsrud, H.: Renewing the IT Systems for the Cadastre and the Land Register in Norway, FIG Commission 7 Symposium
on &bdquo;Cadastre and Land Management&rdquo;, Proceedings, The Netherlands, May 2003.
MihÃ¡ly, Sz.: Tasks of the Hungarian Land Administration and Mapping Agency in the Information Society,
&bdquo;GeodÃ©zia Ã©s KartogrÃ¡fia&rdquo; No.11, 2003, (in Hungarian).
MihÃ¡ly, Sz.: Hungarian Approach to the Model of Data Base for Unified Land Registry, 2nd FIG Reigonal Conference,
Proceedings, Marrakech, 2-5 December 2003.
FIG, 2002, &bdquo;FIG Guide on Standardisation&rdquo;, FIG, Publication No.28.
Kaufmann, J., Steudler, D.: &bdquo;CADASTRE 2014, A Vision for a Future Cadastral System, 2nd edition, FIG, May
2001.
Zalaba, P., PodolcsÃ¡k, Á.: Computerisation of County Land Offices in Hungary, Proceedings 6th EC-GIS Workshop
&bdquo;The spatial information society &ndash; Shaping the future&rdquo; Lyon, France, June 28-30. 2000.

http://www.foldhivatal.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 17 June, 2019, 17:08

