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A fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s cÃ©lja az ingatlanforgalom mindenki szÃ¡mÃ¡ra biztonsÃ¡gossÃ¡, egysÃ©gessÃ©, elÃ©rhetÃµvÃ©
egyszerÃ»bbÃ© tÃ©tele. Ennek gyakorlati megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©z
FÃ¶ldÃ¼gyi FÃµosztÃ¡lyÃ¡nak hatÃ©kony kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©vel Ã©s a VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡v
pÃ¡lyÃ¡zott a DigitÃ¡lis FÃ¶ldhivatal koncepciÃ³ elsÃµ szakaszÃ¡t megvalÃ³sÃ-tÃ³ &bdquo;FÖLDHIVATALI ADATOK
ELEKTRONIKUS NON-STOP SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL&rdquo; elnevezÃ©sÃ» projektre
(rÃ¶vid neve: TakarNet24), amelyet a kormÃ¡ny az Elektronikus KÃ¶zigazgatÃ¡s OperatÃ-v Programja (EKOP) kiemelt
projektjei kÃ¶zÃ© vÃ¡lasztotta.A projekt a fÃ¶ldhivatali adatok szÃ©lesebb kÃ¶rÃ», elektronikus elÃ©rhetÃµsÃ©gÃ©nek biztosÃ
tÃ»zte ki cÃ©lul, hogy az adatokat az Ã¡llampolgÃ¡rok az interneten keresztÃ¼l 0-24 Ã³rÃ¡ban kÃ¶zvetlenÃ¼l is elÃ©rhessÃ©k.
fejlesztÃ©s eredmÃ©nyekÃ©ppen elkÃ©szÃ¼lt a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s Ãºj elektronikus adatszolgÃ¡ltatÃ¡si rendszere, a
FÖLDHIVATAL ONLINE. A rendszer hasznÃ¡latÃ¡val az Ã¼gyfelek a KormÃ¡nyzati PortÃ¡l KÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapujÃ¡n,
pontosabban Ã¼gyfÃ©lkapu regisztrÃ¡ciÃ³val bÃ¡rmikor, bÃ¡rhonnan kÃ¶zhiteles informÃ¡ciÃ³t kaphatnak az ingatlanok
nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatairÃ³l, az adatokban bekÃ¶vetkezett vÃ¡ltozÃ¡sokrÃ³l. A TAKARNET24 projekt a nevÃ©ben hordozza a
kialakÃ-tÃ¡sra kerÃ¼lt Ãºj alkalmazÃ¡s egyik legfontosabb tulajdonsÃ¡gÃ¡t, hogy az Ã¼zembe helyezett Ãºj szoftver Ã©s hardve
architektÃºra mÃ¡r biztosÃ-tani tudja a jelenlegi Ã¼gyfelek Ã©s a jÃ¶vÃµben csatlakozÃ³k rÃ©szÃ©re a fÃ¶ldÃ¼gyi elektronikus
adatszolgÃ¡ltatÃ¡sok &bdquo;non-stop&rdquo; elÃ©rhetÃµsÃ©gÃ©t. A szolgÃ¡ltatÃ¡s idÃµbeli elÃ©rhetÃµsÃ©gÃ©nek Ã©s funk
kiterjesztÃ©sÃ©n tÃºl kiemelt cÃ©l volt a fÃ¶ldhivatali adatszolgÃ¡ltatÃ¡sok biztosÃ-tÃ¡sa a KÃ¶zponti ÜgyfÃ©lkapun belÃ©pÃµ
felhasznÃ¡lÃ³k, vagyis elsÃµsorban a magÃ¡nszemÃ©lyek rÃ©szÃ©re. Az Ã¼gyfÃ©lkapun keresztÃ¼l elÃ©rhetÃµ fÃ¶ldhivatali
az Ãºn. FÃ¶ldhivatal Online szolgÃ¡ltatÃ¡sai:
- nem hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat lekÃ©rdezÃ©se (szemle, teljes),
- e-hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat lekÃ©rdezÃ©se (szemle, teljes),
- tÃ©rkÃ©pmÃ¡solat lekÃ©rdezÃ©se
dÃ-jfizetÃ©s ellenÃ©ben (interneten keresztÃ¼l bankkÃ¡rtyÃ¡s elektronikus fizetÃ©s) vehetÃµk igÃ©nybe. A dÃ-jak a vonatkozÃ
jogszabÃ¡lyokban, rendeletben rÃ¶gzÃ-tett, jelenleg is alkalmazott igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jak.Az Ã¼gyfÃ©l korÃ¡bbi
lekÃ©rdezÃ©seinek megtekintÃ©se Ã©s ÃºjbÃ³li letÃ¶ltÃ©se bizonyos idÃµkorlÃ¡ton belÃ¼l ingyenes. Ezen kÃ-vÃ¼l havonta 2
ingatlan tulajdoni lapjÃ¡nak elsÃµ oldala ingyenesen tekinthetÃµ meg.Aki mÃ¡r rendelkezik ÜgyfÃ©lkapu regisztrÃ¡ciÃ³val, a
FÃ¶ldhivatali PortÃ¡lrÃ³l belÃ©pve automatikusan igÃ©nybe veheti a FÃ¶ldhivatal Online szolgÃ¡ltatÃ¡sait. Ehhez nincs
szÃ¼ksÃ©g Ãºjabb regisztrÃ¡ciÃ³ra vagy dÃ-j megfizetÃ©sÃ©re.Aki mÃ©g nem rendelkezik ÜgyfÃ©lkapu regisztrÃ¡ciÃ³val, ann
elÃµszÃ¶r regisztrÃ¡lnia kell. Ez dÃ-jmentesen, szemÃ©lyesen megtehetÃµ bÃ¡rmelyik okmÃ¡nyirodÃ¡ban vagy
kormÃ¡nyablaknÃ¡l. A fÃ¶ldÃ¼gyi szakterÃ¼let a projekt eredmÃ©nyekÃ©ppen egy Ãºjabb, jelentÃµs lÃ©pÃ©ssel jÃ¡rult hozzÃ
kÃ¶zigazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡sok elektronikussÃ¡ Ã©s szÃ©les kÃ¶rben elÃ©rhetÃµvÃ© tÃ©telÃ©hez, ezzel tÃ¡mogatva a korm
tÃ¶rekvÃ©seket. A rendszer hasznÃ¡latÃ¡t megismerheti a FÃ¶ldhivatal Online DEMO vÃ¡ltozatÃ¡nak segÃ-tsÃ©gÃ©vel, amely
tovÃ¡bbi rÃ©szletes tudnivalÃ³kkal is szolgÃ¡l. Ha tovÃ¡bbi segÃ-tsÃ©gre van szÃ¼ksÃ©ge a rendszer hasznÃ¡latÃ¡val
kapcsolatban, esetleg kÃ©rdÃ©se van, keresse ÜgyfÃ©lszolgÃ¡latunkat: FÖMI call center: 06-1-460-1310Telefon: 460-4079, 46
4078, 460-4077
E-mail: info@takarnet.hu

http://www.foldhivatal.hu
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