FÃ¶ldhivatali PortÃ¡l

TakarNet24 projekt hÃ-rei
2011. July 27.

FÖLDHIVATALI ADATOK ELEKTRONIKUS NON-STOP SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL2011.
jÃºnius 22: A projekt zÃ¡rÃ³rendezvÃ©nye
A szakmai Ã©rdeklÃµdÃµk, a sajtÃ³ Ã©s a nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sÃ¡ra a TakarNet24 projekt zÃ¡rÃ³rendezvÃ©nyÃ©
jÃºnius 22-Ã©n kerÃ¼lt sor a VM SzÃ-nhÃ¡ztermÃ©ben, mintegy 150 fÃµ rÃ©szvÃ©telÃ©vel. A rendezvÃ©nyt Farkas Imre a
VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium kÃ¶zigazgatÃ¡si Ã¡llamtitkÃ¡ra nyitotta meg.A rendezvÃ©ny programja
A zÃ¡rÃ³konferenciÃ¡n elhangzott elÃµadÃ¡sok pdf formÃ¡tumban letÃ¶lthetÃµk:
- FÃ¶ldÃ¼gyi szolgÃ¡ltatÃ¡sok fejlesztÃ©se a tÃ¡rsadalmi igÃ©nyekre koncentrÃ¡ltan
- A projekt cÃ©lkitÃ»zÃ©seinek Ã©s megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak Ã¡ttekintÃµ ismertetÃ©se
- A FÃ¶ldhivatal Online rendszer szolgÃ¡ltatÃ¡sai
- A FÃ¶ldhivatal Online rendszer eurÃ³pai kitekintÃ©sben
- A TakarNet24 projekt a megvalÃ³sÃ-tÃ¡sban kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃµ szemÃ©vel
- TakarNet24 projekt infrastruktÃºra tervezÃ©se Ã©s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa
- A projektben vÃ©grehajtott adatmigrÃ¡ciÃ³, kÃ³dharmonizÃ¡ciÃ³ Ã©s eredmÃ©nyei
- A FÃ¶ldhivatal Online Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lata, 24 Ã³rÃ¡s kiszolgÃ¡lÃ¡sSajtÃ³megjelenÃ©sek, mÃ©dia visszhang:
- RÃ¡diÃ³ Orient, 2011. jÃºnius 30.
- Napi gazdasÃ¡g
- Portfolio.hu
- Origo
- GazdasÃ¡gi RÃ¡diÃ³
- Vas nÃ©pe
- HVG
- HÃ-radÃ³
- VilÃ¡ggazdasÃ¡g
- HÃ-rszerzÃµ
- VM sajtÃ³kÃ¶zlemÃ©ny2011. mÃ¡rcius 16-18: GISOPEN konferencia
A "Megfelelni az Ãºj kihÃ-vÃ¡soknak" elnevezÃ©sÃ» konferenciÃ¡n, amelyen a fÃ¶ldÃ¼gyi, fÃ¶ldmÃ©rÃ©si, tÃ©rinformatikai
szakterÃ¼let kÃ©pviselÃµi vettek rÃ©szt igen nagy szÃ¡mban, ismÃ©t hallhattak Ãºj informÃ¡ciÃ³t a TakarNet24 projekt
elÃµrehaladÃ¡sÃ¡rÃ³l. A FÖMI rÃ©szÃ©rÃµl Szilvay Gergely igazgatÃ³ Ãºr elÃµadÃ¡sÃ¡ban ismertette a TakarNet24 szolgÃ¡ltatÃ
projekt megvalÃ³sÃ-tÃ¡s helyzetÃ©t.2011. mÃ¡rcius 7: A projekt fizikai megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡nak hatÃ¡rideje mÃ³dosult
A projekt fizikai megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak (az utolsÃ³ projekttevÃ©kenysÃ©g) legkÃ©sÃµbbi idÃµpontja 2011. jÃºnius 30. (NFÜ - PÃ
kÃ¶zlemÃ©nyek)
A megvalÃ³sÃ-tÃ¡s eredetelig tervezett befejezÃ©se 2010. szeptember 30-a volt. A projekt keretÃ©ben azonban meg kell
valÃ³sÃ-tani a kÃ¶zponti Elektronikus FizetÃ©shez tÃ¶rtÃ©nÃµ integrÃ¡ciÃ³t is, amely egy mÃ¡sik EKOP projekt keretÃ©ben
kÃ©szÃ¼lÃµ rendszer a KormÃ¡nyzati Informatikai FejlesztÃ©si ÜgynÃ¶ksÃ©g (korÃ¡bbi PMISZK) irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡val. Az Elektro
FizetÃ©s projekt befejezÃ©sÃ©nek hatÃ¡ridje tÃ¶bbszÃ¶r mÃ³dosult, jelenleg a tervezett befejezÃ©si hatÃ¡ridÃµ 2011. marcius
31.2011. januÃ¡r 17: A KormÃ¡nyablakoknÃ¡l elÃ©rhetÃµ a szolgÃ¡ltatÃ¡s
A KormÃ¡nyhivalok integrÃ¡lt Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡latain, vagyis az Ãºn. KormÃ¡nyablakoknÃ¡l 2011. januÃ¡r 17-Ã©vel kezdÃµdÃµen
Ã¡llampolgÃ¡roknak lehetÃµsÃ©gÃ¼k van ÜgyfÃ©lkapun belÃ©pve igÃ©nybe venni a projekt keretÃ©ben kialakÃ-tott Ãºj rendsz
FÃ¶ldhivatal Online szolgÃ¡ltatÃ¡sait, valÃ³s Ã©s orszÃ¡gosan elÃ©rhetÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡ssal, bankkÃ¡rtyÃ¡val tÃ¶rtÃ©nÃµ dÃ
mellett. A rendszer hasznÃ¡latÃ¡ban segÃ-tsÃ©get nyÃºjtanak a KormÃ¡nyablakok Ã¼gyintÃ©zÃµi. A szolgÃ¡ltatÃ¡s jelenleg
kizÃ¡rÃ³lag a KormÃ¡nyablakoknÃ¡l, munkaidÃµben vehetÃµ igÃ©nybe korlÃ¡tozott funkcionalitÃ¡ssal (pl. bizonyos keresÃ©si
funkciÃ³k mÃ©g nem elÃ©rhetÃµk.) Mivel a projekt megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa mÃ©g folyamatban, ezÃ©rt a szolgÃ¡ltatÃ¡s idÃµszakos, r
szÃ¼netelÃ©se lehetsÃ©ges, amelyrÃµl az Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡latok elÃµzetes Ã©rtesÃ-tÃ©st kapnak.2010. mÃ¡rcius 17-19: GIS
konferencia
A "TÃ¡rsadalom-TÃ©rinformatika-Katszer" cÃ-mÃ» konferenciÃ¡n a TakarNet24 projektet hÃ¡rom elÃµadÃ¡s is bemutatta,
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ szempontbÃ³l.
Az elsÃµ elÃµadÃ¡st a fÃ¶ldÃ¼gyi szakterÃ¼let vezetÃµje HorvÃ¡th GÃ¡bor, az FVM FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rinformatikai FÃµosz
fÃµsztÃ¡lyvezetÃµje tartotta, Ã©s elÃµadÃ¡sÃ¡ban a projekt a fÃ¶ldÃ¼gyi infrastruktÃºra fejlÃµdÃ©sÃ©ben betÃ¶ltÃ¶tt szerepÃ©
FÖMI rÃ©szÃ©rÃµl Weninger ZoltÃ¡n, a projekt operatÃ-v igazgatÃ³ja elÃµadÃ¡sÃ¡ban a TakarNet24 projekt aktuÃ¡lis helyzetÃ©
kÃ©szÃ¼lÃµ Ãºj szolgÃ¡ltatÃ¡sokat ismertette.

2009. mÃ¡rcius 5: A projekt nyitÃ³rendezvÃ©nye
A szakmai Ã©rdeklÃµdÃµk Ã©s a nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sÃ¡ra a projekt nyitÃ³rendezvÃ©nyÃ©re 2009. mÃ¡rcius 5az FVM szÃ-nhÃ¡ztermÃ©ben tÃ¶bb mint szÃ¡z fÃµ rÃ©szvÃ©telÃ©vel. A rendezvÃ©nyt Sirman Ferenc, FVM szakÃ¡llamtitkÃ¡r
BÃ¡lint Ákos, az NFÜ IH fÃµigazgatÃ³ja nyitotta meg. A rendezvÃ©ny programja
A rendezvÃ©nyen elhangzott elÃµadÃ¡sok pdf formÃ¡tumban letÃ¶lthetÃµk:
- FÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡sok a tÃ¡rsadalmi igÃ©nyek jobb kielÃ©gÃ-tÃ©se cÃ©ljÃ¡bÃ³l
- A projekt cÃ©lkitÃ»zÃ©seinek, idÃµtartamÃ¡nak, fÃµbb lÃ©pÃ©seinek Ã¡ttekintÃµ ismertetÃ©se
- A jelenlegi TAKARNET rendszer Ã©s az Ãºj rendszer Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sa a felhasznÃ¡lÃ³k szemszÃ¶gÃ©bÃµl
- A projekt indÃ-tÃ¡sa, irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa
- A projekt mÃ©rfÃ¶ldkÃ¶vei
- Adatok migrÃ¡ciÃ³jaTovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³, sajtÃ³megjelenÃ©sek2008. november 28: TÃ¡mogatÃ¡si SzerzÃµdÃ©s alÃ¡Ã-rÃ¡sa
A sikeres pÃ¡lyÃ¡zÃ¡st kÃ¶vetÃµen 2008. november 28-Ã¡n kerÃ¼lt sor az Új MagyarorszÃ¡g FejlesztÃ©si Terv keretÃ©ben,
http://www.foldhivatal.hu
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az Elektronikus KÃ¶zigazgatÃ¡s OperatÃ-v Program (EKOP) rÃ©szekÃ©nt a FÖLDHIVATALI ADATOK ELEKTRONIKUS NONSTOP SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL elnevezÃ©sÃ», rÃ¶vid nevÃ©n TakarNet24, EKOP-1.1.3
kiemelt projekt (lÃ¡sd a vonatkozÃ³ kormÃ¡nyhatÃ¡rozatot) tÃ¡mogatÃ¡si szerzÃµdÃ©sÃ©nek alÃ¡Ã-rÃ¡sÃ¡ra. Ezt kÃ¶vetÃµen ke
meg a projekt tÃ©nyleges megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa. A projekt eredmÃ©nyekÃ©nt a fÃ¶ldhivatali adatokat az Ã¡llampolgÃ¡rok is elÃ©rh
elektronikusan, 0-24 Ã³rÃ¡ban az interneten keresztÃ¼l a KormÃ¡nyzati PortÃ¡lon a KÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapun belÃ©pve.
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