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Az előadás témája

Az előadás nem szól

• a fejlesztés konkrét céljairól,

• a rendszer szakmai tartalmáról,

• térinformatikai vonatkozásairól.

Az előadás célja

• a projekt eddigi időszakából levonható tanulságok 

számba vétele,

• hasonló projektet tervező, indító szervezetek számára 

szempontok felvetése.



A fejlesztés lényeges ismérvei

• „Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató 

rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP-1.1.3.”

• EU finanszírozás (1,972 mrd. Ft)

– 2008. október 9. Döntés a projekt támogatásáról

– 2008. november 28. Szerződéskötés

– 2008 év végéig: Részletes projektterv, rendszerterv

– 2010. június 30: Szoftverfejlesztések, adattisztítás 

befejezése

– 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás 

befejezése



A fejlesztés lényeges ismérvei

• A FÖMI adottságai

– saját informatikai erőforrások,

– országosan üzemelő rendszerek fejlesztésében, 

támogatásában szerzett gyakorlat.

• RacioNet szerepe

– a fejlesztés módszertani támogatása, speciális 

ismereteket igénylő részfeladatokhoz szakértői háttér 

biztosítása.

• Sokszereplős történet

– FÖMI, RacioNet, Földhivatalok, VÁTI, Minisztérium, 

kapcsolódó rendszerek üzemeltetői (Ügyfélkapu, 

EFER), ügyfelek



A tanulságok (1)

• A rendszer terjedelme (az összes Földhivatali rendszer 

adatbázisának gyakorlatilag online replikációja és abból 

szolgáltatások nyújtása)

– új minőségi szintet képvisel,

– új tervezési szemléletet igényel, („ugyanolyan, mint a 

többi, csak nagyobb”)

– tervezési szempontok (üzemeltethetőség, 

menedzselhetőség, adatvédelem, hálózat 

monitorozás, …),

– a megvalósításra fordíthatóval összemérhető 

tervezési időszükséglet, módszertanok(?)

– tesztelés, átadás-átvétel, dokumentálás

– a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához 

kapcsolódó folyamatok megerősítése.



A tanulságok (2)

• Projektszerű működés szükségessége

– a Támogatási Szerződés szigorú feltételeket szab 

(technokraták <-> bűrokraták) -> végső minőség

– az előrehaladás tervezése, nyomon követése nagy 

jelentőséggel bír

– az aktuális helyzethez igazodó döntések 

meghozatala válik szükségessé (pl. EFER helyzete)

– ki kell alakítani a szervezet sajátosságait figyelembe 

vevő projektszerű működést -> nem lebecsülendő 

feladat



A tanulságok (3)

• Az EU finanszírozás hatásai

– a csábító támogatás hosszú távú kötelezettségekkel 

jár

– bonyolult és merev adminisztrációs szabályok,

– a tervezett kényszerpálya <-> tényleges 

megvalósulás

– a közreműködő hatóság szempontrendszeréhez 

történő igazodás


