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Az e-kormÃ¡nyzÃ¡shoz, e-szolgÃ¡ltatÃ¡sokhoz megfelelÃµ, mÃ»kÃ¶dÃµ intÃ©zmÃ©ny hÃ¡lÃ³zat szÃ¼ksÃ©ges. A ma elfogadot
szakmai irÃ¡nyzat az integrÃ¡lt irÃ¡nyÃ-tÃ¡s, mely azt jelenti, hogy lehetÃµleg egy intÃ©zmÃ©ny hÃ¡lÃ³zat koordinÃ¡lja az ekormÃ¡nyzÃ¡st Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sait. NÃ©hÃ¡ny pÃ©lda, tapasztalat mutatja, hogy azokban az orszÃ¡gokban, ahol az elektronik
kormÃ¡nyzÃ¡s kiÃ©pÃ-tÃ©se, mÃ»kÃ¶dÃ©se elÃµrehaladott Ã¡llapotban van, a Kataszter, TÃ©rkÃ©pÃ©szeti HatÃ³sÃ¡g, vagy a
EgysÃ©ges Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s intÃ©zmÃ©nyi hÃ¡lÃ³zata felelÃµs, hogy koordinÃ¡lja, mÃ»kÃ¶dtesse az e-kormÃ¡nyzÃ¡st,
adminisztrÃ¡ciÃ³t Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡st.
Az e-kormÃ¡nyzÃ¡s Ã©s a Kataszter, Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s,
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s szerepeOsskÃ³ AndrÃ¡s
FIG 7. BizottsÃ¡g (Kataszter Ã©s FÃ¶ldÃ¼gyi IgazgatÃ¡s) elnÃ¶keBevezetÃ©sAz informatika fejlÃµdÃ©se rendkÃ-vÃ¼l gyors
vilÃ¡gszerte. Ezt a gyors fejlÃµdÃ©st kÃ¶veti az alkalmazÃ¡sok szÃ©les kÃ¶re, de elsÃµsorban technikai tÃ©ren Ã©s sajnÃ¡lato
a gyakorlati alkalmazÃ¡sokban, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kormÃ¡nyzati Ã©s kÃ¶zintÃ©zmÃ©nyeknÃ©l, nincsenek kihasznÃ¡lva az
informatika adta lehetÃµsÃ©gek. Az elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©se Ã©s mÃ»kÃ¶dtetÃ©se irÃ¡nt rendkÃ-vÃ¼l nÃ¶vek
igÃ©ny vilÃ¡gszerte.
A fejlett orszÃ¡gokban Ã¡ltalÃ¡ban a kormÃ¡nyok kezdtÃ©k fejleszteni az e- kormÃ¡nyzÃ¡st, hogy tÃ¡mogassÃ¡k Ã©s javÃ-tsÃ¡k a
kormÃ¡ny mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©nek hatÃ©konysÃ¡gÃ¡t Ã©s egyidejÃ»leg elektronikus szolgÃ¡ltatÃ¡st nyÃºjtsanak a kÃ¼lsÃµ
felhasznÃ¡lÃ³knak Ã©s a polgÃ¡roknak. Vannak olyan fejlett orszÃ¡gok, elsÃµsorban ÁzsiÃ¡ban (India, DÃ©l Korea, KÃ-na) ahol
fejlett informÃ¡ciÃ³s technolÃ³gia lÃ©tezik, de tÃ¶bb mÃ¡s feltÃ©tel - jogi, intÃ©zmÃ©nyi - hiÃ¡nyzik az elektronikus kormÃ¡nyzÃ
bevezetÃ©sÃ©hez.
A technikai fejlÃµdÃ©s egyik hozadÃ©ka az elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa lehetne Ã©s a vilÃ¡g minden rÃ©szÃ©
fokozott igÃ©ny van rÃ¡, mind a dÃ¶ntÃ©shozÃ³k, a gazdasÃ¡gi Ã©let szereplÃµi, mind a szÃ©les tÃ¡rsadalom rÃ©szÃ©rÃµl.
TermÃ©szetesen az elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©sÃ©nek Ã©s mÃ»kÃ¶dtetÃ©sÃ©nek sok feltÃ©tele van Ã©s jelenleg
nagyon kevÃ©s orszÃ¡g rendelkezik minden feltÃ©tellel.
Legfontosabb feltÃ©telek
- jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok, Ãºj tÃ¶rvÃ©nyek
- jÃ³l mÃ»kÃ¶dÃµ, orszÃ¡gos informatikai infrastruktÃºra
- jÃ³l mÃ»kÃ¶dÃµ, integrÃ¡lt intÃ©zmÃ©ny rendszer
- a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ informatikai rendszerek, adatbÃ¡zisok harmonizÃ¡lÃ¡sa
- kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ kormÃ¡nyzati adatbÃ¡zisok egyesÃ-tÃ©se
- az e-kormÃ¡nyzÃ¡s, Ã¼gyintÃ©zÃ©s teljes elfogadÃ¡sa a tÃ¡rsadalom rÃ©szÃ©rÃµl
Az e-kormÃ¡nyzÃ¡s mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©nek Ã©s bevezetÃ©sÃ©nek feltÃ©telei

1. JogszabÃ¡lyi, tÃ¶rvÃ©nyi vÃ¡ltozÃ¡sokAz informÃ¡ciÃ³s technolÃ³gia fejlÃµdÃ©se rendkÃ-vÃ¼l gyors vilÃ¡gszerte, de a
szÃ¼ksÃ©ges jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok nem kÃ¶vetik a technolÃ³giai vÃ¡ltozÃ¡sokat, az Ã¡llam, kormÃ¡nyok nem tapasztaljÃ¡k
az elÃµnyeit az informÃ¡ciÃ³s technolÃ³gia hasznÃ¡latÃ¡nak. Azok a jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok, melyek tÃ¡mogatnÃ¡k az
elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©st , nagyon lassÃºak. Ennek szÃ¡mos oka van: a jogi szakma elÃ©ggÃ© konzervatÃ-v,
rendkÃ-vÃ¼l ragaszkodnak a hagyomÃ¡nyokhoz, mint a papÃ-ralapÃº szerzÃµdÃ©sek, pecsÃ©t, stb. Az elektronikus okiratok,
dokumentumok bevezetÃ©se, az elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©s szintÃ©n egyszerÃ»sÃ-theti az eljÃ¡rÃ¡sokat, javÃ-tja az
Ã¡tlÃ¡thatÃ³sÃ¡got Ã©s ez nem mindig Ã©rdeke a jogi szakmÃ¡nak sok orszÃ¡gban. SzintÃ©n tÃ©ny, hogy az Ã¡tlag Ã¡llampolgÃ
sok orszÃ¡gban, szintÃ©n ragaszkodik a papÃ-r szerzÃµdÃ©sekhez, szemÃ©lyes jelenlÃ©thez a hivatalokban, stb..
Azokban az orszÃ¡gokban, ahol a demokratikus hagyomÃ¡nyok mÃ¡r rÃ©gÃ³ta Ã©lnek, az e-kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©se,
alkalmazÃ¡sa sokkal elÃµbbre tart. Gondolok elsÃµsorban a skandinÃ¡v orszÃ¡gokra, HollandiÃ¡ra, Nagy- BritanniÃ¡ra.
SzÃ©leskÃ¶rÃ» jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok szÃ¼ksÃ©gesek ahhoz hogy mÃ»kÃ¶djÃ¶n az elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s,
szolgÃ¡ltatÃ¡sok, melyhez be kell vezetni az e-alÃ¡Ã-rÃ¡st, e-dokumentumokat Ã©s az e-eljÃ¡rÃ¡sokat, Ã¼gyintÃ©zÃ©st.
A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ adatok, adatbÃ¡zisok tulajdonjoga, a &bdquo;copyright&rdquo; szintÃ©n gyakran okoz problÃ©mÃ¡t.
KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek lÃ©trehozÃ³i Ã©s karbantartÃ³i adatbÃ¡zisoknak, vezetik a vÃ¡ltozÃ¡sokat Ã©s egyide
adat- Ã©s egyÃ©b szolgÃ¡ltatÃ¡sokat nyÃºjtanak a kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k rÃ©szÃ©re. Ezen szolgÃ¡ltatÃ¡sok ellenÃ©rtÃ©ke s
rÃ©szei kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ¼knek Ã©s gyakran monopol helyzetben vannak a szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã©s az adatok eladÃ¡sa terÃ©n

2. Teljes kÃ¶rÃ»en mÃ»kÃ¶dÃµ informatikai rendszerek Ahhoz hogy bevezessÃ¼k Ã©s mÃ»kÃ¶dtessÃ¼k az e-kormÃ¡nyzÃ¡st,
adminisztrÃ¡ciÃ³t teljeskÃ¶rÃ»en, az egÃ©sz orszÃ¡g terÃ¼letÃ©n mÃ»kÃ¶dÃµ informatikai rendszer szÃ¼ksÃ©ges. Az Ã¡llam
felelÃµssÃ©ge, feladata, hogy kiÃ©pÃ-tse azokat a technikai feltÃ©teleket, informatikai infrastruktÃºrÃ¡t, melyek lehetÃµvÃ© tes
e-kormÃ¡nyzÃ¡st.Melyek a legfontosabb feltÃ©telek, hogy a rendszer mÃ»kÃ¶djÃ¶n ?
- Az egÃ©sz orszÃ¡gra kiterjedÃµ, nagy kapacitÃ¡sÃº telekommunikÃ¡ciÃ³s rendszerek. Fontos, hogy minden Ã¡llampolgÃ¡r
rÃ©szÃ©re egyenlÃµ lehetÃµsÃ©get biztosÃ-tson az e-kormÃ¡nyzÃ¡s szolgÃ¡ltatÃ¡sai elÃ©rÃ©sÃ©hez.
- DigitÃ¡lis, nyilvÃ¡nos adatbÃ¡zisok lÃ©te. Kataszter, ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, cÃ©g regisztrÃ¡ciÃ³, Ã©pÃ¼let nyilvÃ¡ntartÃ¡s, cÃ
nyilvÃ¡ntartÃ¡s, adÃ³ hatÃ³sÃ¡gi nyilvÃ¡ntartÃ¡s, Ã¶nkormÃ¡nyzati adatbÃ¡zisok a legfontosabbak az e-kormÃ¡nyzÃ¡sban
- A Nemzeti TÃ©rbeli Adat InfrastruktÃºra lÃ©trehozÃ¡sa szintÃ©n alapfeltÃ©tele az e-kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©sÃ©nek,
mÃ»kÃ¶dtetÃ©sÃ©nek&bdquo;A Nemzeti TÃ©rbeli Adat InfrastruktÃºra lÃ©te vÃ¡ltozÃ¡st jelent Ã©letÃ¼nkben, bemutatva a
valÃ³sÃ¡got, integrÃ¡lja az informÃ¡ciÃ³kat Ã©s behozza mindennapi Ã©letÃ¼nkbe. Az Ã¡llampolgÃ¡rok megtalÃ¡lhatjÃ¡k a tÃ©
informÃ¡ciÃ³kat a Web-en, mely informÃ¡ciÃ³kat integrÃ¡ljÃ¡k a legtÃ¶bb alkalmazÃ¡sban Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sban is.&rdquo;
(Geographical information and value for society&rdquo; Knut O. Flathen, NorvÃ©g TÃ©rkÃ©pÃ©szet Ã©s Kataszter fÃµigazgatÃ
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3. Az Ã¡llami adatbÃ¡zisok harmonizÃ¡ciÃ³jaAz elmÃºlt 10-15 Ã©vben kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ kÃ¶zintÃ©zmÃ©nyek, magÃ¡n cÃ©gek s
tÃ©rbeli Ã©s egyÃ©b adatbÃ¡zist hoztak lÃ©tre, Ezeket az adatbÃ¡zisokat nem harmonizÃ¡ltÃ¡k Ã©s sok esetben az adatbÃ¡zis
duplikÃ¡ltak, tÃ¶bb azonos cÃ©lÃº adatbÃ¡zis jÃ¶tt lÃ©tre. Ahhoz, hogy a jÃ¶vÃµben elkerÃ¼ljÃ¼k ezt a duplikÃ¡ciÃ³t, az
adatbÃ¡zisok harmonizÃ¡ciÃ³ja rendkÃ-vÃ¼l fontos. A leggazdasÃ¡gosabb Ã©s legolcsÃ³bb megoldÃ¡s, mely tÃ¶bb orszÃ¡gban
mÃ¡r gyakorlat, az Ã¡llam Ã¡ltal lÃ©trehozott tÃ©rbeli alapadatok (digitÃ¡lis kataszteri, topogrÃ¡fiai tÃ©rkÃ©pi Ã©s egyÃ©b tÃ©rb
adatok) kÃ¶telezÃµ hasznÃ¡lata Ã©s a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ speciÃ¡lis adatbÃ¡zisokat ezeken az alapokon hozzÃ¡k lÃ©tre.

4. A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ Ã¡llami adatbÃ¡zisok integrÃ¡ciÃ³jaVilÃ¡gszerte, elsÃµsorban a fejlett orszÃ¡gokban, mÃ¡r gyakorlat a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ Ã¡llami adatbÃ¡zisok, elsÃµsorban az ingatlan-fÃ¶ldtulajdonhoz kapcsolÃ³dÃ³ adatok integrÃ¡ciÃ³ja Ã©s az
intÃ©zmÃ©nyek kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ szolgÃ¡ltatÃ¡sainak felvÃ¡ltÃ¡sa integrÃ¡lt adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡val. Sok orszÃ¡g mÃ¡r rÃ©gÃ³t
felismerte, hogy fontos az ingatlan- fÃ¶ldtulajdonnal kapcsolatos tevÃ©kenysÃ©gek Ã©s adatok integrÃ¡ciÃ³ja. Az egyik pÃ©lda
kataszter Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s (telekkÃ¶nyv) adatbÃ¡zisainak, majd intÃ©zmÃ©nyeinek integrÃ¡ciÃ³ja jogszabÃ¡lyi
egysÃ©gesÃ-tÃ©ssel.

A tapasztalatok alapjÃ¡n az alÃ¡bbi adatok, adatbÃ¡zisok integrÃ¡ciÃ³ja rendkÃ-vÃ¼l elÃµnyÃ¶s.
- Kataszter
- Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s
- CÃ©g-nyilvÃ¡ntartÃ¡s
- ÉpÃ¼let-nyilvÃ¡ntartÃ¡s
- CÃ-m- nyilvÃ¡ntartÃ¡sEz elÃµnyÃ¶s az Ã¡llami, Ã¶nkormÃ¡nyzati intÃ©zmÃ©nyeknek, hiszen kapcsolatuk Ã©s hozzÃ¡fÃ©rÃ©
egymÃ¡s adatbÃ¡zisÃ¡hoz, Ã©s elÃµnyÃ¶s a kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³knak is hiszen minden fontos adatot megtalÃ¡lnak a kÃ¶zpo
adatbÃ¡zisban.

5. IntÃ©zmÃ©nyi kÃ©rdÃ©sekAz e-kormÃ¡nyzÃ¡shoz, szolgÃ¡ltatÃ¡sokhoz megfelelÃµ, mÃ»kÃ¶dÃµ intÃ©zmÃ©ny hÃ¡lÃ³zat sz
Amit korÃ¡bban emlÃ-tettem, a ma elfogadott szakmai irÃ¡nyzat az integrÃ¡lt irÃ¡nyÃ-tÃ¡s, mely azt jelenti, hogy lehetÃµleg egy
intÃ©zmÃ©ny hÃ¡lÃ³zat koordinÃ¡lja az e- kormÃ¡nyzÃ¡st Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sait.
NÃ©hÃ¡ny pÃ©lda, tapasztalat mutatja, hogy azokban az orszÃ¡gokban, ahol az elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s kiÃ©pÃ-tÃ©se,
mÃ»kÃ¶dÃ©se elÃµrehaladott Ã¡llapotban van, a Kataszter, TÃ©rkÃ©pÃ©szeti HatÃ³sÃ¡g, vagy az EgysÃ©ges Ingatlan-nyilvÃ¡
intÃ©zmÃ©nyi hÃ¡lÃ³zata felelÃµs, hogy koordinÃ¡lja, mÃ»kÃ¶dtesse az e-kormÃ¡nyzÃ¡st, adminisztrÃ¡ciÃ³t Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡st

NÃ©hÃ¡ny pÃ©lda:DÃ¡nia
DÃ¡n Kataszter
NorvÃ©gia
NorvÃ©g TÃ©rkÃ©pÃ©sz Ã©s Kataszter HatÃ³sÃ¡g (ingatlan-nytilvÃ¡ntartÃ¡s)SvÃ©dorszÃ¡g
Kataszter
Hollandia
Kataszter (egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s)Mi az oka, hogy ezek az intÃ©zmÃ©nyek a legalkalmasabbak ho
mÃ»kÃ¶dtessÃ©k, koordinÃ¡ljÃ¡k az e-kormÃ¡nyzÃ¡st, ill. az ezzel kapcsolatos szolgÃ¡ltatÃ¡sokat?A.) Tulajdonosai Ã©s
szolgÃ¡ltatÃ³i a digitÃ¡lis kataszteri, egyÃ©b tÃ©rkÃ©pi Ã©s tÃ©rbeli adatoknak, informÃ¡ciÃ³knak. EgysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡n
esetÃ©ben, tulajdonosai Ã©s szolgÃ¡ltatÃ³i a fÃ¶ld- ingatlan tulajdonnal kapcsolatos tulajdon- Ã©s egyÃ©b jogi adatoknak.
Ezek az intÃ©zmÃ©nyek szintÃ©n felelÃµsek a fenti adatok, jogok vÃ¡ltozÃ¡sÃ¡nak regisztrÃ¡lÃ¡sÃ¡Ã©rt, a jogi Ã©s tÃ©rkÃ©pi a
karbantartÃ¡sÃ¡Ã©rt. Az adatbÃ¡zisok tartalmazzÃ¡k az ingatlan- fÃ¶ldtulajdonhoz kapcsolÃ³dÃ³ jogi Ã©s tÃ©rkÃ©pi informÃ¡ciÃ
adatokat.

Jogi adatok:
Tulajdonjogi adatok, korlÃ¡tozÃ¡sok, szolgalmi jogok, kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi jogok, jelzÃ¡log jog, egyÃ©b jogokTÃ©rkÃ©pi adatok,
informÃ¡ciÃ³k:
Az ingatlanok leÃ-rÃ³ adatai. HelyrajziszÃ¡m v. egyedi azonosÃ-tÃ³, cÃ-m(utca, hÃ¡zszÃ¡m), Ã©pÃ¼let informÃ¡ciÃ³k, mÃ»velÃ©
Ã¡g, fÃ¶ldhasznÃ¡lat, fÃ¶ld Ã©rtÃ©k, terÃ¼leti adatok, stb.
A kataszteri tÃ©rkÃ©p szolgÃ¡ltatja az ingatlan birtokhatÃ¡rainak adatait, kÃ¶zigazgatÃ¡si hatÃ¡rokat (Ã¡llam, megye, telepÃ¼lÃ©
Ezek a rendszerek tÃ©rbeli informÃ¡ciÃ³kat is tartalmaznak.Az e-kormÃ¡nyzÃ¡snak az egyik fÃµ cÃ©lja az, hogy kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ
szolgÃ¡ltatÃ¡sokat biztosÃ-tson az Ã¡llampolgÃ¡roknak Ã©s mÃ¡s kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³knak elektronikus Ãºton. Az ingatlanokh
fÃ¶ldhÃ¶z kapcsolÃ³dÃ³ adatok talÃ¡n a legfontosabbak Ã©s leggyakrabban hasznÃ¡ltak a kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k, az
Ã¶nkormÃ¡nyzatok Ã©s kormÃ¡nyzati szervek rÃ©szÃ©rÃµl. Ezek az adatok szÃ¼ksÃ©gesek tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a szabÃ¡lyozÃ
tervekhez, egyÃ©b Ã©pÃ-tÃ©sÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©ghez, ingatlan fejlesztÃ©shez, kÃ¶zlekedÃ©s irÃ¡nyÃ-tÃ¡shoz,
mentÃµszolgÃ¡lat irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡hoz, katasztrÃ³fa vÃ©delem tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡hoz, hogy nÃ©hÃ¡ny pÃ©ldÃ¡t emlÃ-tsek.

B.) Az egÃ©sz orszÃ¡gra kiterjedÃµ intÃ©zmÃ©nyrendszer
A kataszter, egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s intÃ©zmÃ©nyrendszere decentrÃ¡lis, tevÃ©kenysÃ©ge kiterjed az egÃ©sz orsz
A felhasznÃ¡lÃ³knak kÃ¶nnyÃ» hozzÃ¡fÃ©rÃ©sÃ¼k van az ingatlan- fÃ¶ldtulajdonhoz fÃ»zÃµdÃµ jogi, tÃ©rkÃ©pi, tÃ©rbeli adat
akkor is, ha rÃ©szben analÃ³g formÃ¡ban vannak.C.) MegfelelÃµ szÃ¡mÃº, jÃ³l kÃ©pzett szakemberrel rendelkeznek
A Kataszter intÃ©zmÃ©nyrendszere, EgysÃ©ges Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st mÃ»kÃ¶dtetÃµ intÃ©zmÃ©nyek megfelelÃµ szÃ¡mÃº
kÃ©pzettsÃ©gÃ» szakemberrel rendelkeznek, melyek szÃ¼ksÃ©gesek az e-kormÃ¡nyzÃ¡shoz, szolgÃ¡ltatÃ¡sok biztosÃ-tÃ¡sÃ¡h
JogÃ¡szok, fÃ¶ldmÃ©rÃµk, informatikusok Ã©s mÃ¡s szakemberek mindazokkal a szÃ©leskÃ¶rÃ» ismeretekkel, tudÃ¡ssal
rendelkeznek, melyek lehetÃµvÃ© teszik, hogy koordinÃ¡ljÃ¡k, mÃ»kÃ¶dtessÃ©k az e-kormÃ¡nyzÃ¡st, szolgÃ¡ltatÃ¡st.
Nem nagyon van mÃ¡s kÃ¶zigazgatÃ¡si, kormÃ¡nyzati intÃ©zmÃ©ny, melynek tevÃ©kenysÃ©ge lefedi az egÃ©sz orszÃ¡got,
megfelelÃµ kapacitÃ¡ssal Ã©s olyan szÃ©leskÃ¶rÃ» szakmai tudÃ¡ssal rendelkezne, ami szÃ¼ksÃ©ges az e-kormÃ¡nyzÃ¡s
koordinÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz. TermÃ©szetesen a szakmai ismereteket Ã©s az informatikÃ¡t folyamatosan fejleszteni kell.
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6. Az e-kormÃ¡nyzÃ¡s, szolgÃ¡ltatÃ¡s elfogadÃ¡sa a tÃ¡rsadalom rÃ©szÃ©rÃµlAz elektronikus kormÃ¡nyzÃ¡s Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡s
bevezetÃ©se Ã©s mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©nek egyik legfontosabb feltÃ©tele, hogy a felhasznÃ¡lÃ³k Ã©s a tÃ¡rsadalom elfogadja. EurÃ
tapasztalatok alapjÃ¡n az e-kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©sÃ©nek kÃ©t alapvetÃµ akadÃ¡lya lehet, az un. &bdquo;formÃ¡lis&rdquo; Ã
&bdquo;informÃ¡lis&rdquo;.
Az egyik leglÃ©nyegesebb &bdquo;formÃ¡lis&rdquo; akadÃ¡ly a szÃ¼ksÃ©ges jogszabÃ¡lyok hiÃ¡nya vagy lassÃº vÃ¡ltozÃ¡sa.
Az &bdquo;informÃ¡lis&rdquo; akadÃ¡lyok kÃ¶zÃ¶tt fontos szerepet jÃ¡tszik, hogy mind a felhasznÃ¡lÃ³k, Ã©s sokszor, mind a
szolgÃ¡ltatÃ¡sokat nyÃºjtÃ³ intÃ©zmÃ©nyek munkatÃ¡rsai ragaszkodnak a hagyomÃ¡nyokhoz, a hagyomÃ¡nyos mÃ»kÃ¶dÃ©she
Ã¼gyintÃ©zÃ©shez.
A fentiek alapjÃ¡n az e-kormÃ¡nyzÃ¡s elfogadtatÃ¡sa a tÃ¡rsadalommal, a szereplÃµkkel ugyanolyan fontos, mint a modern
technolÃ³gia meglÃ©te Ã©s a jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok.Magyar helyzetÍrÃ¡som elejÃ©n felsoroltam, hogy vÃ©lemÃ©nyem szer
melyek az e-kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©sÃ©nek legfontosabb feltÃ©telei Ã©s ennek alapjÃ¡n nÃ©zzÃ¼k meg rÃ¶viden mi a helyz
MagyarorszÃ¡gon.1.) Bizonyos jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok tÃ¶rtÃ©ntek, mely az e-Ã¼gyintÃ©shez, kormÃ¡nyzÃ¡shoz
szÃ¼ksÃ©gesek &ndash;2001 XXXV. TÃ¶rvÃ©ny az elektronikus alÃ¡Ã-rÃ¡srÃ³l, 193/2005 Korm. rendelet az elektronikus
Ã¼gyintÃ©zÃ©s rÃ©szletes szabÃ¡lyairÃ³l, 1044/2005 Korm. hatÃ¡rozat a kÃ¶zigazgatÃ¡s korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t szolgÃ¡lÃ³ akt
kormÃ¡nyzati feladatokrÃ³l- tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt. Ez mindenkÃ©ppen elÃµre lÃ©pÃ©s, de nem elegendÃµ. A mÃ¡sik problÃ©ma, h
meglÃ©vÃµ jogszabÃ¡lyok adta lehetÃµsÃ©gek gyakorlati alkalmazÃ¡sa is kÃ©sik. Ennek egyik oka, hogy az e-Ã¼gyintÃ©zÃ©s
kormÃ¡nyzÃ¡s, a szabvÃ¡ny szerinti e-dokumentumok, szerzÃµdÃ©sek nÃ¶velik az eljÃ¡rÃ¡sok Ã¡tlÃ¡thatÃ³sÃ¡gÃ¡t,
egyszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t, Ã©s ez nem minden szakmai csoportnak kedvezÃµ. Az is igaz, hogy az Ã¡tlag Ã¡llampolgÃ¡r is ragaszko
a papÃ-rhoz.
Nem vÃ©letlen, hogy az e-kormÃ¡nyzÃ¡s elsÃµsorban a skandinÃ¡v orszÃ¡gokban van elÃµrehaladott Ã¡llapotban, ahol a
demokrÃ¡ciÃ¡nak hagyomÃ¡nya van, az eljÃ¡rÃ¡sok, Ã¼gyintÃ©zÃ©s Ã¡tlÃ¡thatÃ³sÃ¡ga, egyszerÃ»sÃ©ge, korrupciÃ³ mentessÃ
Ã¡llampolgÃ¡rok rÃ©szÃ©rÃµl kÃ¶vetelmÃ©ny a dÃ¶ntÃ©shozÃ³k Ã©s egyÃ©b szereplÃµk felÃ©.
2.) MagyarorszÃ¡g rendelkezik jÃ³ informatikai stratÃ©giÃ¡val Ã©s az alap infrastruktÃºra korszerÃ». A problÃ©ma az, hogy
intÃ©zmÃ©nyi szinten mÃ¡r messze nem Ã¡llunk ilyen jÃ³l. LegtÃ¶bb esetben a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si forrÃ¡sok hiÃ¡nya akadÃ¡lyoz
e-szolgÃ¡ltatÃ¡sok, felhasznÃ¡lÃ³i igÃ©nyeknek megfelelÃµ kialakÃ-tÃ¡st. Sok esetben a felÃ¼gyeleti minisztÃ©riumok nem lÃ¡tj
az informatika &bdquo;hasznÃ¡t&rdquo;, mert az analÃ³g Ã©s az elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©st, levelezÃ©st pÃ¡rhuzamosan
hasznÃ¡ljÃ¡k, az elektronikus dokumentÃ¡ciÃ³ hasznÃ¡lata nem elfogadott, stb. A felhasznÃ¡lÃ³k, elsÃµsorban a vidÃ©ki
kistelepÃ¼lÃ©seken, szintÃ©n nem rendelkeznek eszkÃ¶zÃ¶kkel Ã©s nem tudjÃ¡k hasznÃ¡lni az elektronikus
szolgÃ¡ltatÃ¡sokat.3.) Sok tÃ©rbeli adatbÃ¡zist hoztak lÃ©tre a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ kormÃ¡ny intÃ©zmÃ©nyek, Ã¶nkormÃ¡nyzatok
elmÃºlt Ã©vtizedben. Ezek harmonizÃ¡ciÃ³ja nem tÃ¶rtÃ©nt meg. A harmonizÃ¡ciÃ³, a Nemzeti TÃ©rbeli AdatinfrastruktÃºra
lÃ©trehozÃ¡sa fontos Ã©s sÃ¼rgÃµs feladat Ã©s EU-s elvÃ¡rÃ¡s.4.) A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ kÃ¶zcÃ©lÃº adatbÃ¡zisok integrÃ¡lÃ¡sa
alapelv manapsÃ¡g sok fejlett eurÃ³pai Ã©s mÃ¡s orszÃ¡gban. A kÃ¶zponti adatbÃ¡zis Ã¼zemeltetÃ©se, az integrÃ¡lt
szolgÃ¡ltatÃ¡s olcsÃ³bb Ã©s egyÃºttal hatÃ©konyabb, egyszerÃ»bb a kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k rÃ©szÃ©re is. TermÃ©szetesen
adatbÃ¡zisok karbantartÃ¡sa, vÃ¡ltozÃ¡sok vezetÃ©se a szak intÃ©zmÃ©nyek feladata kell hogy legyen Ã©s a kÃ¶zponti adatbÃ
koordinÃ¡lÃ¡sa is szakfeladat.
5.) Az e-kormÃ¡nyzÃ¡s mÃ»kÃ¶dtetÃ©sÃ©hez intÃ©zmÃ©nyrendszerek is szÃ¼ksÃ©gesek, integrÃ¡lt mÃ»kÃ¶dÃ©ssel, melyet
koordinÃ¡lni kell. A mÃ»kÃ¶dÃµ e-kataszter, e- ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, e- fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s fontos, ha nem a legfontosabb
eleme az e-kormÃ¡nyzÃ¡snak.
EurÃ³pai pÃ©ldÃ¡k alapjÃ¡n, azokban az orszÃ¡gokban, ahol az e-kormÃ¡nyzÃ¡s mÃ¡r rÃ©szben, vagy egÃ©szben mÃ»kÃ¶dikelsÃµsorban a skandinÃ¡v orszÃ¡gokban- a Kataszter, TÃ©rkÃ©pÃ©szeti HatÃ³sÃ¡g, vagy az EgysÃ©ges Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ
intÃ©zmÃ©ny rendszere felelÃµs, hogy koordinÃ¡lja az e-kormÃ¡nyzÃ¡s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡t, mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©t.
VÃ©lemÃ©nyem szerint MagyarorszÃ¡gon is a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s intÃ©zmÃ©ny rendszere - FÃ¶ldhivatal intÃ©zmÃ©nyrend
FÖMI- alkalmas lehet az e-kormÃ¡nyzÃ¡s koordinÃ¡lÃ¡sÃ¡ra, mÃ»kÃ¶dtetÃ©sÃ©re. KorÃ¡bban mÃ¡r felsoroltam az okokat, az
ingatlan- fÃ¶ldtulajdonhoz kapcsolÃ³dÃ³ tÃ¶bbcÃ©lÃº adatbÃ¡zis, tÃ©rbeli informÃ¡ciÃ³k, orszÃ¡got lefedÃµ intÃ©zmÃ©ny rend
korszerÃ» informatikai rendszerek, sokrÃ©tÃ» szakmai tudÃ¡ssal rendelkezÃµ, megfelelÃµ szakember gÃ¡rda, stb.6.) NyilvÃ¡n
MagyarorszÃ¡gon is, ahogy mÃ¡r tÃ¶bb orszÃ¡g tapasztalata mutatja, az e-kormÃ¡nyzÃ¡s bevezetÃ©sÃ©hez, mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©h
szÃ¼ksÃ©ges az egÃ©sz tÃ¡rsadalom egyetÃ©rtÃ©se, elfogadÃ¡sa. Ugyancsak szÃ¼ksÃ©ges, hogy mindenki szÃ¡mÃ¡ra azon
esÃ©lyt biztosÃ-tsanak az informÃ¡ciÃ³k, az e-kormÃ¡nyzÃ¡s, Ã¼gyintÃ©zÃ©s Ã©s azok szolgÃ¡ltatÃ¡sai igÃ©nybevÃ©telÃ©he
elÃ©rÃ©sÃ©hez. AmÃ-g ez nem tÃ¶rtÃ©nik meg, nem fog mÃ»kÃ¶dni.
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