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Két problémára szeretnék kitérni:  

 

 Ingatlankataszter - mint információs 

rendszer 

 

Hol tart ma az ingatlankataszter 

Szlovákiában? 
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Ingatlankataszter - mint információs rendszer 

   Kataszteri információs rendszer 

      -  jelenleg egyes vélemények szerint a legnagyobb működő 

            információs rendszer Szlovákiában; 

        -  adatmennyiség és az információk gyors változása; 

        -  történelmi adottságok, volt tulajdonjogok  rendezése. 

 

  Követelmények az információs rendszerrel szemben 

         - hatékonyság, 

         - pontosság, 

         - naprakész adatok szolgáltatása, 

         - a rendszer nyitottsága, 

         - kapcsolódása más redszerekhez, ill.  

           integrálhatósága. 
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Ingatlankataszter - mint információs rendszer 

  Az információs rendszer fő összetevői: 

 

         - hardver, 

         - alkalmazási szoftverek, 

         - adatbázis, 

         - kezelő személyzet, 

         - felhasználói környezet. 

Ennek az öt összetevőnek a szerves és harmonikus illeszkedése 

szükséges az információs rendszerek hatékony működéséhez. 
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  további lényeges összetevők 

     (saját meglátásom szerint): 

 

         - financiális források, 

         - politika. 

 

 

Kérdés, hogyan befolyásolják az említett tényezők a 

rendszer gyakorlati működését?  

 

Ingatlankataszter - mint információs rendszer 
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Hogyan befolyásolják a pénzforrások, ill. a politika 

a rendszerek kiépítését és működtetését? 

    Tapasztalok a gyakorlatból. 

 

Nyilvánvaló, hogy a rendszerek nagyon nagyok, 

terjedelmesek, így pénzigényesek. Hogyan 

képes a költségvetés biztosítani az igényeket? 

 

Külön problémát okozhat a 4-éves kormánycsere, 

ha nincsen biztosítva a kontinuitás a szakmai 

vezetésben.       
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Jelenlegi koncepció Szlovákiában 

 Kataszteri törvény, 192/1995 „az ingatlankataszterről és 

az ingatlantulajdonjog és más jog bejegyzéséről“ 

     - irányadó a kataszteri információs rendszer magvalósításában. 

 

 A 275/2006 –  „a közigazgatási információs rendszerről szóló 

törvény“ 

     Előirányozza az alrendszerek kapcsolását, kompatibilátás. 
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Esetleges problémák - veszélyek a rendszerek 

„viselkedésében“! 
 

Kezembe került egy tanulmány. 

John Casti – rendszeranalitikus és 

matematikus elmélete. 

  

Végzetes és hosszú távú következményeket 

okozhatnak az ún. X-események. 

 

Társadalmi és természeti okok. 
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John Casti: 

Szerinte létezik egy matematikai törvény, amely 

kimondja, hogy a működtető rendszer 

összetettségének legalább olyan nagynak kell 

lenni, mint az általa működtetett rendszer 

összetettsége. 

 

Ha ez megbomlik, nagy a veszélye  annak, hogy a 

terjedelmes (összetett ) rendszerek működése 

rendellenessé válik.  
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Az X-eseményt két tényező befolyásolja: a 

pillanatnyi feltételek, a társadalmi hangulat 

és a gazdasági helyzet. 

A másik tényező egy véletlen katalizátor, 

amely elindítja az eseményt. 

A nagy rendszerek ki lehetnek téve az 

említett veszélyeknek.   

A rendszerek tervezésénél ezeket a 

aspektusokat is figyelembe kell venni. 
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Visszatérve az eredeti témához: 

Hol tart ma az ingatlankataszter Szlovákiában? 

 
 Kataszteri törvény, 192/1995 „az ingatlankataszterről és 

az ingatlantulajdonjog és más jog bejegyzéséről“; 

     - új törvény előterjesztése készül a napokban, reakciók. 

 

 A 275/2006 –  „a közigazgatási információs rendszerről szóló 

törvény“;   

Cél:   az ingatlankataszter működtetése  

               és  

               beépítése a közigazgatási információs rendszerbe  

               (egész  Szlovákia területére vonatkozóan), 

               - megvalósításáinak problémája. 
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Hol tart ma az ingatlankataszter Szlovákiában? 
 

   Automatizált az írásos kataszteri adatok 

     feldolgozása és aktualizálása. (FÚVI) 

   Működik a kataszteri adatok grafikus 

     megjelenítése. (VKM, *.vig formátumban).  

 

   Az adatok frissítése (aktualizálása) hetenkét 

     történik.  

   A két alrendszer integrálása folyamatban van. 
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Még egy negatív tapasztalat: 

 

- több, mint tíz éve elkezdődött egy új, ún. többcélú 

  kataszter fejlesztése,  

 

- sajnos, nem fejeződött be, pénzhiány, 

 

- az új főhatóság kiiktatta a projektot. 
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Grafikus megjelenítés 
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& * Veta objektu  

&* Nasledujúce grafické prvky ležia vo vrstve KLADPAR  

&* Nepovinné číslo objektu 1 (v tomto prípade je to poradové  

&* číslo objektu)  

&O KLADPAR 1  

&* Veta atribútu - povinná pre objekt vo vrstve KLADPAR  

&* Hodnota atribútu PARCIS je 586.000  

&A PARCIS=586.000  

&* Veta líniového prvku  

&* Všetkým bodom je predradené skupinové čislo 120007  

&* Počiatočný (koncový) bod obvodu parcely má triedu  

&* presnosti 2, ostatné majú implicitnú triedu presnosti 3  

&* Súradnice všetkých bodov boli získané meraním  

&* Kresliace kľúče spojníc reprezentujú realizáciu hranice  

&* parcely na každom úseku  

&L P 423861.28 1220006.21 B=120007 C=0158 G=1 K=1 T=2  

L 423861.99 1219994.82 C=0160 G=1  

L 423840.88 1219993.12 C=0135 K=219 G=1  

L 423829.84 1220003.53 C=0l62 K=209 G=1  

L 423838.33 1220004.27 C=0020 G=1  

L 423849.91 1220005.27 C=0019 G=1  

L 423849.99  

Grafikus megjelenítés – írásos formátum (részlet) 
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Kataszter-portál (adatok szolgáltatása)  
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Kataszter-portál  - (VKM) 
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Végezetül: 

- a jelenlegi helyzet Szlovákiában nem 

kielégítő;  

- több éve küszködünk a grafikai, ill. írásos 

alrendszerek integrálásával - ez egyenlőre 

nem működik; 

- az elfogadott koncepciókat be kell fejezni; 

- be kellene biztosítani a földmérői, 

kartográfiai és kataszteri főhatóság 

működésének kontinuitását. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 

 
 

 

 

b.lea@seznam.cz 


