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A TakarNet24 projekt eredmÃ©nyekÃ©ppen megvalÃ³sÃ-tÃ¡sra kerÃ¼l a fÃ¶ldÃ¼gyi szakÃ¡g Ãºj adatszolgÃ¡ltatÃ¡si rendszere
FÃ¶ldhivatal Online, amely biztosÃ-tani fogja a leggyakrabban igÃ©nyelt fÃ¶ldÃ¼gyi adatok szÃ©les kÃ¶rben tÃ¶rtÃ©nÃµ
elÃ©rhetÃµsÃ©gÃ©t, az Ã¡llampolgÃ¡rok szÃ¡mÃ¡ra is.
A projekt keretÃ©ben az egyik alapvetÃµ cÃ©lkitÃ»zÃ©s volt, hogy a 0-24 Ã³rÃ¡ban Ã¼zemelÃµ Ãºj rendszernek rendelkeznie k
jelenleg mÃ»kÃ¶dÃµ TakarNet rendszer funkcionalitÃ¡sÃ¡val az Ãºj hardver Ã©s szoftver infrastruktÃºrÃ¡ra alapozva. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi, regisztrÃ¡lt TakarNet felhasznÃ¡lÃ³k (kÃ¶zigazgatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyek, bankok,
Ã¶nkormÃ¡nyzatok, kÃ¶zjegyzÃµk, bÃ-rÃ³sÃ¡gok, nyomozÃ³ hatÃ³sÃ¡gok, ingatlanforgalmazÃ³ cÃ©gek stb.) a korÃ¡bbi Ã©vekb
mÃ¡r megszokott szolgÃ¡ltatÃ¡sokat ezutÃ¡n 0-24 Ã³rÃ¡ban vehetik majd igÃ©nybe. Az Ã¡ltaluk megismert felhasznÃ¡lÃ³i felÃ¼le
sem vÃ¡ltozik meg, de a szolgÃ¡ltatÃ¡sok bÃµvÃ¼lnek a jelen projekt keretÃ©ben megvalÃ³sult tÃ©rkÃ©pi keresÃµ modullal.
A projekt mÃ¡sik fontos cÃ©lkitÃ»zÃ©se, hogy a jelenleg csak regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡ra elÃ©rhetÃµ elektronikus
fÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡sokat magÃ¡nszemÃ©lyek is igÃ©nybe tudjÃ¡k venni interneten, a kormÃ¡nyzati portÃ¡lon elÃ©rhetÃµ
kÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapun keresztÃ¼l. Az ÜgyfÃ©lkapun keresztÃ¼l belÃ©pÃµ felhasznÃ¡lÃ³k, Ã¡llampolgÃ¡rok szÃ¡mÃ¡ra egy Ã
felhasznÃ¡lÃ³barÃ¡t felÃ¼let kÃ©szÃ¼lt tekintettel a belÃ©pÃ©s Ã©s dÃ-jfizetÃ©s sajÃ¡tossÃ¡gaira is. A kÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapu
felhasznÃ¡lÃ³k azonosÃ-tÃ¡sa utÃ¡n a rendszer tÃ¶bbfÃ©le ingatlan keresÃ©si lehetÃµsÃ©get kÃ-nÃ¡l, majd a kÃ©rdÃ©ses inga
megtalÃ¡lva az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s tÃ-pusa (kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ tulajdoni lap mÃ¡solat, tÃ©rkÃ©pmÃ¡solat stb.) is kivÃ¡laszthatÃ³. A
adatszolgÃ¡ltatÃ¡si termÃ©k letÃ¶ltÃ©se elÃµtt az Ã¼gyfÃ©l a fizetÃ©st az OTP fizetÃ©si rendszerÃ©n keresztÃ¼l tudja lebony
A felÃ¼letek kialakÃ-tÃ¡sa sorÃ¡n tÃ¶rekedtÃ¼nk a kÃ¶nnyen Ã¡tlÃ¡thatÃ³ Ã©s egyszerÃ» hasznÃ¡latra. Az ingatlan azonosÃ-tÃ
termÃ©szetesen helyrajzi szÃ¡m ismeretÃ©ben a leggyorsabb, de a tÃ©rkÃ©pi Ã©s az ingatlan cÃ-me szerinti keresÃ©s is meg
A cÃ-m alapjÃ¡n tÃ¶rtÃ©nÃµ keresÃ©s esetleg tÃ¶bb ingatlanra is eredmÃ©nyes, ezek a kÃ©pernyÃµn listÃ¡zÃ¡sra kerÃ¼lnek.
A tÃ©rkÃ©pi keresÃµ modul cÃ©lja, hogy az alkalmazÃ¡s rendelkezzen egy olyan keresÃ©si eljÃ¡rÃ¡ssal is, ami biztosÃ-tja a
helyrajzi szÃ¡m ismerete nÃ©lkÃ¼l az ingatlan egyszerÃ» Ã©s gyors kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡t. A keresÃ©s folyamata kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
mÃ©retarÃ¡nyÃº interaktÃ-v tÃ©rkÃ©pek alkalmazÃ¡sÃ¡val valÃ³sul meg. A keresÃ©si szolgÃ¡ltatÃ¡s ingyenesen vehetÃµ igÃ©n
A FÃ¶ldhivatal Online kÃ¶vetkezÃµ termÃ©keket szolgÃ¡ltatja az ÜgyfÃ©lkapun belÃ©pÃµ Ã¼gyfelek rÃ©szÃ©re:
- Tulajdoni lap elsÃµ rÃ©sze (havonta 20 db ingyenes)
- E-hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat (teljes, szemle)
- Nem hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat (teljes, szemle)
- TÃ©rkÃ©pmÃ¡solat (nem hitelesÃ-tett)
Az elektronikus dokumentumkÃ©nt szolgÃ¡ltatott, elektronikusan hitelesÃ-tett Ãºn. e-hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat csak
elektronikus formÃ¡ban rendelkezik bizonyÃ-tÃ³ erÃµvel, kinyomtatva, papÃ-r formÃ¡tumban nem minÃµsÃ¼l hiteles, bizonyÃ-tÃ
erejÃ» dokumentumnak.
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