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BevezetBevezetéés s 

o Az FVM FTF megbízására elkészül a 
DATView 3 (2004).

o A FÖMI teszteli a terméket különös 
tekintettel a forgalomba adásra, a teszt 
sikeresen zárult.

o A tesztkörnyezetként kijelölt Eger Körzeti  
Földhivatal használatba veszi a programot.



A A pilotpilot üüzem zem tapaszatalatitapaszatalati

A dolgozók könnyedén elsajátítják a 
program használatát (Főiskolai oktatás)
A rendszer nem terheli jelentősen a 
meglévő hardvereket
Üzembiztosan működik
A forgalomba adás 1 hétvége alatt 
biztonságosan végrehajtható
Felvetődik néhány továbbfejlesztési igény



A DATView V3 elterjesztA DATView V3 elterjesztéésese

Valamennyi DAT-tal rendelkező körzet 
felkészítése (Hardver, HR)
DV30 telepítése 
DAT állományok betöltése
DAT állományok ellenőrzése, javítása
Szükséges változásvezetések elvégzése 
Forgalomba adás folyamatos üzem támogatása
További szükséges funkciók, interfészek 
fejlesztése

Folyamatos támogatás



DAT ADATÁLLOMÁNYOK 2005-ben

18 megye 37 körzet 69 település



DAT ADATÁLLOMÁNYOK 2005-ben



ProblProbléémmáák, megoldk, megoldáásoksok

DAT állományok konzisztencia hibái
Tulajdonlapi kódok és DAT kódok 
ellentmondásai
DAT objektumok és TAKAROS adatok 
közötti ellentmondás
Iktatási, ügyirat kezelési eltérések 
földhivatalok között



DAT DAT áállomllomáányok konzisztencia hibnyok konzisztencia hibááii

Duplikált élek
Felesleges, többszörös felületek
Hézagok
Felesleges határok, határvonalak
Többszörös felület azonosítók
Attribútum értékek és a feliratok közötti 
ellentmondások

•Hibafeltáró és javítóprogramok készítése

•Az állományok ellenőrzése és javítása



Tulajdonlapi kTulajdonlapi kóódok dok éés DAT ks DAT kóódok dok 
ellentmondellentmondáásaisai

Épület típusok, objektumok és TAKAROS 
KIT közötti ellentmondás
DATB OBJ_FELS DAT EPTI

TAKAROS 3-4 ezer tétel

FVM, FÖMI és földhivatali szakemberek által alakított bizottság határozza 
meg a használható objektumféleségeket és kódokat



Tulajdonlapi kTulajdonlapi kóódok dok éés DAT s DAT 
kkóódok ellentmonddok ellentmondáásaisai

DAT-ban hiányzó kivett típusok 

Forgalomba adás és változás 
automatikus átemelését gátló
információhiány

Kezelhetetlen és értelmetlen lista

Fő funkciók meghatározása, új 
kódrendszer bevezetése, törvénymódosítás



DAT objektumok DAT objektumok éés TAKAROS s TAKAROS 
adatok kadatok köözzöötti ellentmondtti ellentmondááss

És épület, és út stb…
TAKAROS rendszerből hiányzó alosztályok

Erdő, fásított terület, halastó AK érték kezelése
Szabvány alatti területek kezelése
Szolgalmi- jogi sáv objektumféleség hiánya

FVM- FÖMI- GeoNet egyeztetés, DAT módosítás, törvény 
módosítás



IktatIktatáási, si, üügyirat kezelgyirat kezeléési eltsi eltéérréések sek 
ffööldhivatalok kldhivatalok köözzöötttt

Térképmásolat, teljes körű másolat, 
Záradékolás iktatószámának eltérései

a) 10-es térképmásolat gyűjtő, 11-es teljeskörű gyűjtő, 
főszámos záradékolás

b) 50002 térképmásolat- teljeskörű, 3-as gyűjtő záradék 1, 
főszám záradék 2

c) 200001-es térképmásolat gyűjtő ,5000-es teljeskörű
gyűjtő, főszám záradék

RENDET KÉNE TENNI !



Mit kell sMit kell süürgrgőősen tenni?sen tenni?

DAT módosítás (hiányzó objektumféleségek, 
kódok)
TAKAROS módosítás (funkciók, interfészek) 
Szabályzat a DAT adatszolgáltatásról 
(térképmásolat, digitális adatszolgáltatás)
Szabályzat a DAT változási állomány 
szerkezetéről, tartalmáról, és ellenőrzésének 
módjáról, leadandó munkarészek felsorolása
Minták kidolgozása és publikálása



TovTováábbi teendbbi teendőőkk

DATView -TAKAROS átemelések, 
helyrajziszám ellenőrzések kidolgozása
Interfész a díjszámító és  számlázó modulhoz
Interfész a META rendszerhez
Interfész a TAKARNET rendszerhez
Folyamatos hibakezelés, hibaelhárítás
Rendszeres adatállomány ellenőrzés, javítás
Rendszeres oktatás



A DATView rendszer hasznosA DATView rendszer hasznosííttáásasa



A DATView rendszer hasznosA DATView rendszer hasznosííttáásasa



A DATView rendszer hasznosA DATView rendszer hasznosííttáásasa



KKööszszöönnööm a figyelmet !m a figyelmet !
Szabó József
GeoNet 2000 Kft
joe@geonet2000.hu
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