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JelentÃµs Ã©vfordulÃ³t Ã¼nnepelÃ¼nk: Robin McLaren Ãºr, a Know Edge Ltd. (Edinburgh, SkÃ³cia, EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡g)
igazgatÃ³ja hÃºsz Ã©ve, 1992-ben kezdte meg magyarorszÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©gÃ©t az EurÃ³pai UniÃ³ Phare segÃ©lyprogramja
keretÃ©ben. CÃ©ge pÃ¡lyÃ¡zaton megnyerte a kedvezmÃ©nyezett, a VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium legnagyobb, tÃ¶bb Ã©
programja, &bdquo;A magyarorszÃ¡gi fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©se&rdquo; mÃ»szaki tanÃ¡csadÃ¡si rÃ©sz
Az Ã©vfordulÃ³t Robin az egykori magyar kollÃ©gÃ¡k kÃ¶rÃ©ben, Budapesten Ã¼nnepelte. Ez alkalombÃ³l TÃ³th MÃ¡ria, a
projekt volt asszisztense beszÃ©lgetett Robin McLarennel.

A magyar fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©nek megindÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³lRobin McLaren Ãºr, a Know Edge Ltd.
(Edinburgh, SkÃ³cia, EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡g) igazgatÃ³ja Ã©ppen hÃºsz Ã©ve, 1992 szeptemberÃ©ben kezdett MagyarorszÃ¡go
dolgozni az EurÃ³pai UniÃ³ Phare (eredetileg LengyelorszÃ¡g Ã©s MagyarorszÃ¡g szerkezetÃ¡talakÃ-tÃ¡sÃ¡ra indÃ-tott)
SegÃ©lyprogramjÃ¡nak keretÃ©ben.
CÃ©ge ugyanis megnyerte a magyar fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zat szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©t megvalÃ³sÃ-tÃ³ tÃ¶bbÃ©ves program
mÃ»szaki tanÃ¡csadÃ¡si rÃ©szÃ©re kiÃ-rt pÃ¡lyÃ¡zatot. A kedvezmÃ©nyezett a MezÃµgazdasÃ¡gi Ã©s VidÃ©kfejlesztÃ©si Min
volt. Ez a sok egymÃ¡shoz szorosan kapcsolÃ³dÃ³ projektbÃµl Ã¡llÃ³ program volt a legkÃ¶ltsÃ©gesebb az Ã¡gazatban: a
szervezeti Ã©s Ã¼zleti vÃ¡ltozÃ¡sok szÃ¡mos jelentÃµs elemÃ©t tartalmazta.
1. Kedves Robin, kÃ©rlek, mondd el, hogyan keletkezett cÃ©ged szokatlan neve, Ã©s mi a jelentÃ©se.

1986-ban befejeztem munkÃ¡mat TorontÃ³ban (Kanada), ahol egy GIS alkalmazÃ¡s termelÃ©si menedzsere voltam, Ã©s egy
lengyel hajÃ³n tÃ©rtem vissza SkÃ³ciÃ¡ba Ãºj Ã©letet kezdeni. Az utazÃ¡s hat napig tartott, Ã-gy rengeteg idÃµm volt, hogy
kigondoljam, hogyan alapÃ-tsak egy Ãºj GIS tanÃ¡csadÃ³ cÃ©get, Ã©s hogyan nevezzem el. A szokatlan nÃ©v az Atlanti-Ã³ceÃ
kÃ¶zepÃ©n jutott az eszembe. Azt akartam, hogy a cÃ©gem nevÃ©ben sem a &bdquo;geo&rdquo;, sem a
&bdquo;GIS&rdquo; ne szerepeljen. Valami kÃ¼lÃ¶nÃ¶set akartam, hogy az emberek megjegyezzÃ©k, Ã©s ez valÃ³ban
mÃ»kÃ¶dÃ¶tt! Ami a jelentÃ©sÃ©t illeti, az teljes egÃ©szÃ©ben fordÃ-tÃ³i feladat! De gondoltam pÃ©ldÃ¡ul egy sÃ-tÃºra-szerv
tÃ¡rsasÃ¡g alapÃ-tÃ¡sÃ¡ra is, amelynek a neve &ldquo;Off the Edge&rdquo; (A peremen tÃºl), meg egy tÃ¡jÃ©pÃ-tÃµ tÃ¡rsasÃ¡g
amelynek a neve &ldquo;Know Hedge&rdquo; (Ismeri a sÃ¶vÃ©nyt) lenne.(O.K. vettem a lapot, ez valÃ³ban a fordÃ-tÃ³
feladata: Robin annak idejÃ©n Ãºgy magyarÃ¡zta a magyaroknak, hogy a cÃ©ge neve a &ldquo;Knowledge&rdquo; = tudÃ¡s
szÃ³bÃ³l vezethetÃµ le, de Ãµ ebbÃµl &ndash; dicsÃ©retes Ã¶nbizalommal &ndash; elhagyta az &ldquo;L&rdquo; betÃ»t.
Tudniillik az EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡gban a tanulÃ³ vezetÃµk az autÃ³jukon a magyar &ldquo;T&rdquo; (TanulÃ³) jelentÃ©sÃ©nek
megfelelÃµen &ldquo;L&rdquo;-t (Learner) hordanak. Ez a Know Edge Ltd.-bÃµl mÃ¡r hiÃ¡nyzik; Ãµk nem kezdÃµk, hanem mÃ¡r
tudnak, Ã©s tanÃ¡csokat is adnak, profi mÃ³don. Lehetne mÃ©g tovÃ¡bb fantÃ¡ziÃ¡lni az Ã¡tvitt jelentÃ©sen, pl.: a tudÃ¡s legvÃ©
hatÃ¡ra, ismerni a legtÃ¡volabbit is, stb. Mindegyik vÃ¡ltozat pozitÃ-v tÃ¶ltÃ©sÃ». TÃ³th M., a fordÃ-tÃ³)
2. KÃ©rlek, mutasd be a cÃ©gedet, a mÃºltjÃ¡t Ã©s a jelenÃ©t! 1992-ben Te egy kis hatÃ©ves skÃ³t tanÃ¡csadÃ³ cÃ©g igazg
voltÃ¡l, amely MagyarorszÃ¡gon mÃ©g ismeretlen volt, amikor itt elkezdtÃ©tek megszervezni az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ³
hÃ¡lÃ³zat szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©nek feladatÃ¡t. E projekt sikere lÃ©tfontossÃ¡gÃº volt a magyarok szÃ¡mÃ¡ra, tekintettel
kÃ¡rpÃ³tlÃ¡si tÃ¶rvÃ©ny elÃµÃ-rÃ¡sainak teljesÃ-tÃ©sÃ©re, amely elÃ© Ã¡thÃ¡ghatatlan akadÃ¡lykÃ©nt tornyosult a meglÃ©vÃµ
alapÃº rÃ©gi nyilvÃ¡ntartÃ¡s.

A Know Edge Ltd. megalapÃ-tÃ¡sa elÃµtt szoftvermÃ©rnÃ¶k voltam, GIS-alkalmazÃ¡sokat terveztem Ã©s fejlesztettem
SkÃ³ciÃ¡ban, SvÃ¡jcban Ã©s KanadÃ¡ban &ndash; ez magÃ¡ban foglalt ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s kataszteri megoldÃ¡sokat i
TÃ©nylegesen kÃ¶zremÃ»kÃ¶dtem a vilÃ¡g elsÃµ szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszerÃ©nek kifejlesztÃ©sÃ©
amelyet Baselben (SvÃ¡jc) Ã©s MÃ¼nchenben (NÃ©metorszÃ¡g) helyeztek Ã¼zembe. Ezzel az Ã©lvonalbeli mÃ»szaki tudÃ¡ss
felfegyverkezve Ãºgy hatÃ¡roztam, Ã¶nÃ¡llÃ³ tanÃ¡csadÃ³ cÃ©get alapÃ-tok az EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡gban, ilyen tÃ-pusÃº
vÃ¡llalatkÃ©nt elsÃµnek. Izgalmas idÃµszak volt, mert ez vadonatÃºj technolÃ³gia volt akkoriban, Ã©s a bevezetÃ©se a
szervezeteknÃ©l igen komoly, de egyben Ã¶sztÃ¶nzÃµ kihÃ-vÃ¡sok elÃ© Ã¡llÃ-tott. Az elsÃµ Ã¼gyfeleink a kÃ¶zmÃ»cÃ©gek, a
Ã¶nkormÃ¡nyzatok, a pÃ©nzÃ¼gyi szolgÃ¡latok, valamint a fÃ¶ld- Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ³ intÃ©zmÃ©nyek voltak. BÃ¡r
MagyarorszÃ¡gon akkor mÃ©g valÃ³ban nem ismertek minket, a cÃ©gem neve mÃ¡sutt elismertsÃ©get Ã©s mÃ¡rkÃ¡t jelentett,
mivel fÃ¼ggetlen volt, sikeresen valÃ³sÃ-tott meg GIS-megoldÃ¡sokat bonyolult felÃ©pÃ-tÃ©sÃ» intÃ©zmÃ©nyeknÃ©l, Ã©s ezz
jelentÃµs elÃµnyÃ¶khÃ¶z juttatta megrendelÃµit. Annak ellenÃ©re, hogy az EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡g piacÃ¡n sikeresek voltunk,
tudatÃ¡ban voltam, hogy gazdasÃ¡gunk az 1990-es Ã©vek elejÃ©n sÃºlyos recessziÃ³ba sÃ¼llyed, Ã©s a kockÃ¡zatok
mÃ©rsÃ©klÃ©se Ã©rdekÃ©ben stratÃ©giailag nyitnunk kell az EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡gon kÃ-vÃ¼l is. A magyar projekt ideÃ¡lis
megoldÃ¡s volt, Ã©s idÃµzÃ-tÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l is tÃ¶kÃ©letes.
A cÃ©gem ma mÃ¡r 27 Ã©ves, de a lelkesedÃ©sem a tanÃ¡csadÃ¡si projektek irÃ¡nt egyÃ¡ltalÃ¡n nem csÃ¶kkent. PrÃ³bÃ¡lok ki
lassÃ-tani, de hiÃ¡ba &ndash; a projektek csak egyre Ã©rdekesebbek! Ebben az Ã©vben (2012) az iraki kormÃ¡nyt segÃ-tettem
a nemzeti fÃ¶ldpolitika kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ban, tÃ¡mogattam a VilÃ¡gbankot Kuvaitban az Ã¡llami fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s
fejlesztÃ©sÃ©ben, kezdemÃ©nyeztem annak megoldÃ¡sÃ¡t, hogy az ingatlanjogok megszerzÃ©sÃ©hez ne legyen szÃ¼ksÃ©g
fÃ¶ldmÃ©rÃµ szakemberre, Ã©s kÃ¶zremÃ»kÃ¶dtem a kanadai kormÃ¡ny geomatikai szektora 2020-ig tÃ¶rtÃ©nÃµ kialakÃ-tÃ¡s
megtervezÃ©sÃ©ben.

3. MiÃ©rt jelentkeztÃ©l erre a magyarorszÃ¡gi munkÃ¡ra? Az Ã¼zleti szempontokon kÃ-vÃ¼l volt-e rÃ¡ mÃ¡s okod is?Az 1980
as Ã©vek vÃ©gÃ©n Dale professzor vezetett be a fÃ¶ldÃ¼gyi szektor nemzetkÃ¶zi tanÃ¡csadÃ¡si mÃ³dszereibe &ndash; Észak
Jemenben rÃ©szt vettem egy ENSZ FAO missziÃ³ban, melynek cÃ©lja az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s kataszteri rendszerek
korszerÃ»sÃ-tÃ©se volt. RendkÃ-vÃ¼l vonzott az ilyen kezdemÃ©nyezÃ©sekben rejlÃµ kihÃ-vÃ¡s: vilÃ¡gszerte hozzÃ¡segÃ-the
embereket ahhoz, hogy ingatlantulajdonukat nagyobb biztonsÃ¡gban tudjÃ¡k. Így tehÃ¡t, amint MagyarorszÃ¡gon lehetÃµsÃ©g
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adÃ³dott, igyekeztem szerzÃµdÃ©shez jutni az EU Phare segÃ©lyprogramjÃ¡n keresztÃ¼l. SzÃ-vemben felfedezÃµ is vagyok, Ã
izgalomba jÃ¶vÃ¶k minden Ãºj kalandtÃ³l.4. Milyen elvÃ¡rÃ¡sokkal Ã©rkeztÃ©l MagyarorszÃ¡gra? Mennyire ismerted az
orszÃ¡got, a nÃ©pet Ã©s a nyelvet?1968-ban mÃ¡r eltÃ¶ltÃ¶ttem egy rÃ¶vid idÃµt Kelet-EurÃ³pÃ¡ban. CserkÃ©szkÃ©nt eljutotta
LengyelorszÃ¡gba Ã©s CsehszlovÃ¡kiÃ¡ba; hegyet mÃ¡sztunk a TÃ¡trÃ¡ban. Egy nap hÃ-jÃ¡n elmulasztottuk az oroszok
csehszlovÃ¡kiai bevonulÃ¡sÃ¡t. Ez megindÃ-totta a fantÃ¡ziÃ¡mat Kelet-EurÃ³pÃ¡val kapcsolatban; felÃ©bredt bennem a vÃ¡gy,
hogy erre utazgassak, Ã©s Ãºj kultÃºrÃ¡kat ismerjek meg. EzÃ©rt, amikor alkalom nyÃ-lt arra, hogy MagyarorszÃ¡gra jÃ¶jjek, itt
dolgozzak, Ã©s segÃ-tsem a magyarokat a kommunizmusbÃ³l a piacgazdasÃ¡gba valÃ³ Ã¡ttÃ©rÃ©sben, nagyon fellelkesedtem
A lehetÃµsÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©ben egyik legfontosabb tÃ¡mogatÃ³m korÃ¡bbi Ã©veim nagyszerÃ» mentora, Dale professzor volt. B
tanulmÃ¡nyaim sorÃ¡n volt egy magyar tanÃ¡rom a New-Brunswick-i Egyetemen, Ã©s tÃ¶bb magyarral is dolgoztam egyÃ¼tt
TorontÃ³ban, magÃ¡rÃ³l az orszÃ¡grÃ³l, a kultÃºrÃ¡jÃ¡rÃ³l, nyelvÃ©rÃµl vajmi keveset tudtam. De abban mÃ©gis biztos voltam,
hogy nagyon kedvelem a magyarokat: bÃ¼szke Ã©s Ã©letteli fajta. ÉrkezÃ©semkor sem csalÃ³dtam.
5. Melyek voltak az elsÃµ benyomÃ¡said, amikor eljÃ¶ttÃ©l a budapesti MezÃµgazdasÃ¡gi Ã©s ÉlelmezÃ©sÃ¼gyi MinisztÃ©ri
tÃ¡rgyalni a projektek megindÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l?
Olyan volt, mint beÃ¼lni egy idÃµgÃ©pbe, Ã©s negyven Ã©vet visszamenni az idÃµben mind a kÃ¼lsÃµ kÃ¶rnyezet, mind a
minisztÃ©riumi mentalitÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l; ez volt a helyzet annyi Ã©vi kommunista vezetÃ©s utÃ¡n. TisztÃ¡ban voltam vele,
hogy az Ã¡ltalunk javasolt ingatlanreform-projekt valÃ³di kihÃ-vÃ¡s lesz. De szerencsÃ©re a projektben olyan magyarok
vettek rÃ©szt, akik ezt megÃ©rtettÃ©k, Ã©s lelkesen fogadtÃ¡k a szÃ¼ksÃ©ges mÃ³dosÃ-tÃ¡sokat. MÃ¡r a kezdet kezdetÃ©n tu
hogy sikeresek leszÃ¼nk.
TartÃ³s emlÃ©kem a projekt elsÃµ napjaibÃ³l: a minisztÃ©rium Ã©pÃ¼letÃ©ben mÃ»kÃ¶dÃµ pÃ¡ternoszter (eddig mÃ©g nem m
kÃ¶rbe a tetÃµtÃ©rben&hellip;).
6. Hogyan indÃ-tottad el a projektet? Voltak-e nehÃ©zsÃ©geid?
A legelsÃµ feladat olyan projektcsapat Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa volt, amely kÃ©pes megfelelni ennek a jelentÃµs kihÃ-vÃ¡snak. Olyan
magyar kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃµket kellett talÃ¡lnom, akik nemcsak, hogy kÃ©pesek kommunikÃ¡lni mind a minisztÃ©riummal, mind a
fÃ¶ldhivatalokkal, Ã©s megnyerni a bizalmukat, hanem szÃ³t Ã©rtenek a Know Edge Ltd. tanÃ¡csadÃ³ival is, Ã©s jÃ³l egyÃ¼tt
tudnak dolgozni velÃ¼k (ez nem volt mindig egyszerÃ»!). Nagyon szerencsÃ©s voltam, hogy sikerÃ¼lt megnyernem TÃ³th
MÃ¡riÃ¡t projektasszisztensnek Ã©s szemÃ©lyi titkÃ¡rnak, PodolcsÃ¡k ÁdÃ¡mot partner-projektmenedzsernek Ã©s JeneinÃ© Na
MÃ¡rtÃ¡t a projekt informatikusÃ¡nak. SikerÃ¼lt meggyÃµznÃ¶m Richard Baldwint is, hogy hagyja ott az EgyesÃ¼lt
KirÃ¡lysÃ¡gban betÃ¶ltÃ¶tt oktatÃ³i Ã¡llÃ¡sÃ¡t, Ã©s legyen budapesti projektmenedzser. A legmagasabb szintÃ» tÃ¡mogatÃ¡st
Zichy AladÃ¡r nyÃºjtotta a minisztÃ©riumi EU Phare Iroda vezetÃµjekÃ©nt; a projekt sikerÃ©ben az Ãµ segÃ-tsÃ©ge
felbecsÃ¼lhetetlen. E remek csapat nÃ©lkÃ¼l a projekt az elsÃµ nÃ©hÃ¡ny hÃ³nap utÃ¡n megbukott volna.
A mÃ¡sik nagy nehÃ©zsÃ©g, amellyel a projekt kapcsÃ¡n szembekerÃ¼ltÃ¼nk, a budapesti EU DelegÃ¡ciÃ³val kialakult
viszony volt. Az EU DelegÃ¡ciÃ³ nagyon nehezen kezelhetÃµ Ã©s nÃ©ha ellensÃ©ges partner volt. Ez a kapcsolat egyÃ¡ltalÃ¡n
nem javult a projekt Ã©letciklusa alatt, sÃµt, az EU DelegÃ¡ciÃ³ befejezÃ©sÃ¼l igen szakszerÃ»tlen Ã©s tisztessÃ©gtelen mÃ³d
vetett vÃ©get a Know Edge Ltd. projektben valÃ³ kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©nek.

Azonban Ã¶rÃ¶k emlÃ©kem marad a projekt indÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l a FÃµvÃ¡rosi KerÃ¼letek FÃ¶ldhivatalÃ¡nÃ¡l tett elsÃµ lÃ¡togatÃ¡so
kis Ã©pÃ¼letben, a vÃ¡roskÃ¶zponton kÃ-vÃ¼l. Amikor odaÃ©rtÃ¼nk, az emberek mintegy 600 mÃ©ter hosszan sorakoztak az
Ã©pÃ¼lettÃ¶mb kÃ¶rÃ¼l, Ã©s tÃ©vÃ©kamerÃ¡kkal felszerelt stÃ¡bok faggattÃ¡k Ãµket. MegÃ©rtettem, hogy sÃºlyos problÃ©m
megoldanunk, Ã©spedig nagyon gyorsan!

7. Mi a vÃ©lemÃ©nyed a magyar projektpartnerekrÃµl?A projekt szerencsÃ©s volt, mert tÃ¶bb olyan magyar partner vett rÃ©s
benne, akik nemcsak, hogy belÃ¼lrÃµl ismertÃ©k a magyarorszÃ¡gi ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã©s kataszter aktuÃ¡lis
megkÃ¶zelÃ-tÃ©sÃ©t, de jelentÃµs szÃ-nvonalon magukÃ©vÃ¡ tettÃ©k a minisztÃ©riumban Ã©s a fÃ¶ldhivatali hÃ¡lÃ³zatban sz
vÃ¡ltoztatÃ¡sokat mind mÃ»szaki, mind kulturÃ¡lis Ã©rtelemben. JÃ³l tudtak kommunikÃ¡lni is, Ã©s meg tudtÃ¡k gyÃµzni
munkatÃ¡rsaikat a javasolt vÃ¡ltoztatÃ¡sok szÃ¼ksÃ©gessÃ©gÃ©rÃµl. Niklasz LÃ¡szlÃ³, OsskÃ³ AndrÃ¡s Ã©s Zalaba Piroska dÃ
sikertÃ©nyezÃµk voltak ebben az Ã¶sszetett vÃ¡ltozÃ¡smenedzselÃµ programban.

8. Hogyan fejezÃµdÃ¶tt be a projekt?Ez a projekttel kapcsolatos nÃ©hÃ¡ny rossz Ã©lmÃ©ny egyike. A Know Edge Ltd.
tendereljÃ¡rÃ¡sban nyert el kÃ©t szerzÃµdÃ©st, Ã¶sszesen nÃ©gy Ã©vre. A tanÃ¡csadÃ³ csapat Ã©s a hozzÃ¡ kapcsolÃ³dÃ³
kÃ¶vetkezetes stratÃ©gia ilyen folytonossÃ¡ga tette lehetÃµvÃ©, hogy ez a bonyolult munkaprogram megvalÃ³suljon. Azonban
annak ellenÃ©re, hogy az EU DelegÃ¡ciÃ³tÃ³l megÃ©rkezett a megerÃµsÃ-tÃ©s, miszerint a Know Edge Ltd. versenyezhet egy
harmadik szerzÃµdÃ©s elnyerÃ©sÃ©Ã©rt, amikor a Know Edge Ltd. megnyerte a tendert, a DelegÃ¡ciÃ³ mÃ©gis tÃ¶rÃ¶lte a ha
szerzÃµdÃ©st. A tÃ¶rlÃ©sre semmifÃ©le magyarÃ¡zatot nem adtak, Ã©s ellensÃ©ges taktikÃ¡zÃ¡suk arra kÃ©nyszerÃ-tette a K
Edge Ltd.- t, hogy leÃ¡llÃ-tsa a projekt tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡t. Az egyik legÃ©lvezetesebb Ã©s legsikeresebb projektemnek ilyen
szomorÃº a befejezÃ©se.
9. Milyen eredmÃ©nyeket, milyen sikereket tartasz szÃ¡mon a Te oldaladon?

A projekt sikerÃ©t a 2012. Ã©v vÃ©ge felÃ© Ãºjra meglÃ¡togatott Budapest Ã©lÃ©nksÃ©ge mutatja. Az Ã¡llampolgÃ¡rok biztons
tudhatjÃ¡k a fÃ¶ldhÃ¶z Ã©s ingatlanhoz fÃ»zÃµdÃµ jogaikat, felvehetnek rÃ¡ jelzÃ¡logkÃ¶lcsÃ¶nt, Ã©s beruhÃ¡zhatnak
Ã©pÃ-tmÃ©nyeikbe. ErÃµteljes Ã©s hatÃ©kony ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s kataszteri rendszer jÃ¶tt lÃ©tre, amelyben bÃ-zha
emberek. Mire megÃ©lÃ©nkÃ¼l az ingatlanpiac, az infrastruktÃºra mÃ¡r rÃ©gen a helyÃ©n van: ez volt a projekt vÃ©gsÃµ cÃ©
A projekt rÃ©vÃ©n elkÃ¶teleztem magam arra, hogy biztosÃ-tom, minden tudÃ¡sunkat, mÃ³dszerÃ¼nket Ã¡tadjuk
MagyarorszÃ¡g hatÃ©kony kapacitÃ¡sbÃµvÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben. Amit elkezdtÃ¼nk, az folytatÃ³dik, Ã©s ma mÃ¡r Magyarorsz
olyan tehetsÃ©ges fÃ¶ldÃ¼gyi szakemberrel rendelkezik, akik nemcsak MagyarorszÃ¡got alakÃ-tjÃ¡k Ã¡t, hanem a vilÃ¡g mÃ¡s
rÃ©szeit is. Ez a legszebb kÃ¼ldetÃ©s.
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10.

Mit tanultÃ¡l a magyarorszÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©ged sorÃ¡n?

Folyamatosan tanulok a projektekbÃµl, Ã©s ez alÃ³l a magyarorszÃ¡gi munka sem volt kivÃ©tel. NÃ©hÃ¡ny pont a
megtanultakbÃ³l:
- BÃ¡r a projekt cÃ-mkÃ©je szerint &ldquo;szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©s&rdquo;-sel foglalkozott, valÃ³jÃ¡ban a technolÃ³giai
szempont volt a legkevÃ©sbÃ© fontos. A legkomolyabb kihÃ-vÃ¡st a technolÃ³giÃ¡val ellentÃ©tben a kapcsolÃ³dÃ³ kulturÃ¡lis Ã©
viselkedÃ©sbeli vÃ¡ltoztatÃ¡sok, vagyis a gondolkodÃ¡smÃ³d megvÃ¡ltoztatÃ¡sa jelentette. Sok magyar szÃ¡mÃ¡ra ez a
vÃ¡ltoztatÃ¡s igen nehÃ©z volt, mert az elÃµzÃµ rendszerben nem tanÃ-tottÃ¡k meg Ãµket a sajÃ¡t kis kÃ¶rÃ¼kÃ¶n kÃ-vÃ¼l
gondolkodni, sem vÃ¡ltozÃ¡sokat kitalÃ¡lni, Ã©s azokat javasolni. Soha nem szabad alÃ¡becsÃ¼lni a
vÃ¡ltozÃ¡smenedzselÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges idÃµt Ã©s energiÃ¡t.
- BÃ¡r a projekttel kapcsolatos vÃ¡ltoztatÃ¡sok nagy tÃ¶bbsÃ©ge az operatÃ-v munkatÃ¡rsakat Ã©rintette, valÃ³ban nagyon
fontos idÃµt szÃ¡nni a felsÃµ vezetÃµkre, hogy biztosak legyÃ¼nk benne: megÃ©rtik Ã©s elfogadjÃ¡k a javasolt vÃ¡ltoztatÃ¡soka
RendkÃ-vÃ¼l jelentÃµs vÃ¡ltozÃ¡st hoz az Ã¡ttÃ©rÃ©s a szolgÃ¡ltatÃ¡s-orientÃ¡lt szervezeti formÃ¡ra.
- A projektek csak akkor sikeresek, ha a politikusok Ã©s a kezdemÃ©nyezÃ©sek anyagi tÃ¡mogatÃ³i tisztÃ¡ban vannak a
beruhÃ¡zÃ¡saik elÃµnyeivel. EgÃ©szen mÃ¡s fajta terminolÃ³giÃ¡t Ã©s nyelvet kell hasznÃ¡lni ebben az elkÃ¶telezÃ©si stratÃ©g
A projektek akkor valÃ³sulnak meg, ha magas beosztÃ¡sÃº, nagy szaktudÃ¡sÃº &ldquo;bajnok&rdquo; tÃ¡mogatja Ãµket.
- A legtÃ¶bb IKT-projekt esetÃ©ben azt feltÃ©telezik, hogy a megoldÃ¡sokat a legnagyobb nemzetkÃ¶zi technolÃ³giaszÃ¡llÃ-tÃ³knak kell biztosÃ-tani. De ha van helyi kapacitÃ¡s, akkor sokkal fenntarthatÃ³bb szoftver-megoldÃ¡sok Ã©rhetÃµk el a
helyi szÃ¡llÃ-tÃ³k segÃ-tsÃ©gÃ©vel, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen, amelyek nyÃ-lt forrÃ¡sÃº szoftvert hasznÃ¡lnak.
- BiztosÃ-tani kell kÃ¶zÃ¶s, megÃ¡llapodott elkÃ©pzelÃ©sek kialakÃ-tÃ¡sÃ¡t, melyeket egyeztettek az Ã©rintettek kÃ¶zÃ¶ssÃ©
a megvalÃ³sÃ-tÃ¡s elÃµtt. MagyarorszÃ¡g esetÃ©ben a &ldquo;TAKAROS&rdquo; rendszer terveit nagyon eredmÃ©nyesen
megismertettÃ©k az Ã©rdekeltekkel. 11. Fel tudtad-e hasznÃ¡lni a magyarorszÃ¡gi tapasztalataidat mÃ¡shol is a vilÃ¡gban?
ÁllandÃ³an hasznÃ¡lom a magyarorszÃ¡gi tapasztalataimat, konkrÃ©t projektekben pedig olyan tÃ¡voli helyeken, mint
MongÃ³lia, a FÃ¼lÃ¶p-szigetek, Irak, Kuvait, Kenya Ã©s otthon, SkÃ³ciÃ¡ban is. A magyar siker nemcsak Ã©rinti Ã©s
tÃ¶kÃ©letesÃ-ti a projektjeimet, hanem pÃ©ldakÃ©nt is alkalmazom annak bemutatÃ¡sÃ¡ra, hogyan kell korszerÃ»sÃ-teni az
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s kataszteri rendszereket a vilÃ¡g sok helyÃ©n. Ez egy olyan projekt, melyre nagyon bÃ¼szke lehet
MagyarorszÃ¡g.
Robin ezt az Ã©vfordulÃ³t rÃ©gi magyar munkatÃ¡rsaival Budapesten Ã¼nnepelte meg
a Columbus Ã¡llÃ³hajÃ³n, egy vacsora keretÃ©ben 2012. augusztus 29-Ã©n.
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