
E-Kataszteri rendszer ismertető 

 
 

Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett 
KATAwin  kataszteri és eszköznyilvántartó 
rendszert 2,700 db önkormányzat 
alkalmazza évek óta. 
 
Teljeskörű Certop minősítéssel  
rendelkező e-iktat elektronikus iratkezelő 
szoftverünk rendkívül kedvező feltételekkel 
bevezethető és üzemeltethető.  
 
E-ügyintézési rendszerünkkel kiegészítve 
komplex megoldást kínálunk az asztali 
windows változattól a  kistérségi ASP 
szolgáltatásig.  

 
 

Kataszteri programunk új változata a legújabb informatikai alapokon nyugvó komplex megoldást 
kínál: kataszteri nyilvántartás, statisztika, lekérdező, listatervező és térinformatikai 
rendszer, tárgyi eszköz nyilvántartás, ingatlan hasznosítás.  
 
Használata biztonságos és akár az interneten keresztül is hozzáférhetővé tehető. 
 

1. Kataszteri nyilvántartás, keresés 

 

 
 
A kataszteri rendszer leggyakrabban használt funkciója a keresés. Ezért nagyon fontos logikus 
felépítése, áttekinthetősége és gyorsasága. A keresési paraméterek (helyrajzi szám, 
naplósorszám, megnevezés, cím) alapján a program kigyűjti a megfelelő ingatlanokat.  
Az ingatlanok részletes adatait az úgynevezett betétlapok tárolják. Az ingatlan előtti „+” jelre 
kattintva a program megjeleníti ezeket a lapokat az értékadatokkal együtt. 
Ezt követően egy kattintással megnézhetjük vagy módosíthatjuk az ingatlan bármely adatát. 



 

2. Kataszter megtekintés, módosítás 

 
 

 
 
Egy ingatlant kiválasztva könnyedén hozzájutunk minden kapcsolódó információhoz: kataszteri 
adatok, eszköz kartonok, bekövetkezett változások, térképi pozíció, elektronikus 
dokumentumok, hasznosítási szerződések. A betétlap kialakítása a rendelet szerinti formának 
megfelelő. 
 
 



 

3. Kataszter és tárgyi eszköz nyilvántartás, vonalkód 

 

 
 
A kataszter és a tárgyi eszköz tökéletes integrációja biztosítja a rendelet szerint előírt kataszter 
és számvitel egyezőségét. 
 
Az eszköz modul automatikusan előállítja a kataszteri adatok alapján az eszköz kartonokat, így 
folyamatosan biztosítja az egyezőséget. 
 
A tárgyi eszköz modul teljes körűen alkalmas a nagy értékű és kis értékű eszközök 
nyilvántartására is (eszközkartonok, értékcsökkenés számítás, statisztikák, leltár). 
 
A leltározás megkönnyítésére képes vonalkódot nyomtatni, vonalkóddal leltározni. 
 
 
 



 

4. Statisztika elemző 

 

 
 
A rendelet szerinti kataszteri statisztika 45 tablóban szinte minden fontos adatot kigyűjt. 
 
Rendszerünk a kb. 1000 mező mindegyikéről egy kattintással analitikus listával szolgál,  
onnan közvetlenül a betétlapokhoz juthatunk. 
 
Bármely két év összehasonlítható, az eltérések listázhatók. Sőt, az eltérés tételesen 
elemezhető. 



 

5. Lekérdező rendszer 

 

 
 
A lekérdező rendszerben egyszerűen kezelhető felületen összetett lekérdezések valósíthatóak 
meg. Bármely adatra szűrhetünk, függetlenül attól, melyik betétlapon vannak azok. 
 
Pl. melyek azok a forgalomképes ingatlanok, amelyek területe adott határok közötti, és a 
területen van zöldfelület. 
A találati listáról közvetlenül elérhetők az ingatlan adatok és megjeleníthető térképen is a 
kiválasztott ingatlan. 
 
Az eredményekről lista készíthető, exportálható, vagy átadható térinformatikai rendszer 
számára. 

 

6. Lista tervező modul 

 

 
 



 
A találati lista részleteiben is megtervezhető, mégpedig nagyon felhasználóbarát módon. 
 
Az oszlop kiválasztó ablakból bármely mező egyszerűen ráhúzható a lista tetszőleges helyére. 
Így megtervezhető, milyen adatok, milyen sorrendben jelenjenek meg. 
 
Lehetőség van az adatok csoportosítására is. Ehhez elegendő az egyik oszlopot a lista 
fejlécére húznunk. 
 
A kész lista átadható Excel-be további feldolgozás, formázás céljából. 
 
Lehetőség van tetszőleges külső program számára CSV szabványú formátumban a lista 
exportálására is. 

 
 

7. Feladatkezelő, intézmények 

 
 
A kataszter egy műszaki nyilvántartás, melynek vezetéséhez kevés önkormányzatnál van 
szakember. Rendszerünk lehetővé teszi, hogy valaki feladatot adjon (pl. a pénzügyes beküldjön 
egy tetőfelújítás számlát), míg a kataszter vezetésével megbízott átvezesse kataszterben, és 
csatolja a dokumentumot az ingatlanhoz. 
 
 

 
 



 
 
A feladatkezelő nagy előnye, hogy a számla a keletkezésekor azonnal szkennelhető  
(így nem marad ki), az adatok rögzítése időszakosan történjen (pl. negyedévente). 
 
Lehetővé teszi a távmunkát. Az intézmény így közölheti változásait az önkormányzattal, illetve 
így lehet külső vállalkozónak kiadni a kataszter vezetését. Biztosítja a feladatok analitikáját 
(ellenőrizhetőség, elszámolás), emellett a bevitt elektronikus dokumentumok az ingatlanhoz 
csatolódnak, így későbbi (ÁSZ) ellenőrzéskor bizonylatul szolgálnak. 
 
 

 

 

 
Lehetőség van arra, hogy az intézmények az általuk kezelt ingatlanok adatainak rögzítését 
közvetlenül elvégezzék. Ebben az esetben a rendszer gondoskodik a többi adat védelméről. 
Ezt a lehetőséget csak a megfelelő felkészültséggel rendelkező intézményeknek szabad 
megadni. A többiek használják csak a feladatkezelőt. 
 



 

8. Ingatlan hasznosítás, közterület foglalás 

 

 
 
A kataszteri nyilvántartás feladatköréhez szorosan kapcsolódik annak hasznosítása. 
Helyiségek, lakások, területek hasznosítása, közterület foglalás. 
 
Rendszerünk elvégzi a szerződések nyilvántartását, képes word sablonok segítségével a 
szerződések előállítására. Kapcsolódhat iktatási rendszerhez, lehetővé téve az automatikus 
alszám iktatást. 



 

9. Térinformatika és térképek 

 
 

 
 
Kataszteri rendszerünk tetszőleges térinformatikai rendszerhez kapcsolható. 
 
Lehetőség van arra, hogy egy ingatlanról kiindulva megjelenítsük a térképet, vagy a térképen 
egy ingatlanra kattintva megjelenítsük annak kataszteri adatait. 
 
Az egyszerű kapcsolaton túl összetett lekérdezés is megvalósítható. A korábbiakban bemutatott 
lekérdezőben szűrhetjük az ingatlanok halmazát. A térinformatikai rendszerben területi 
szűréssel tovább szűkíthetjük a találatokat. A rendszer megmutatja térképen és listázva is a két 
lekérdezés közös halmazát. 
 
Pl. egy adott pont 400 méteres körzetében található forgalomképes helyiségek listáját és térképi 
elhelyezkedését. 
 
Rendszerünk Magyarország összes településének GPS pontos térképét tartalmazza 
(az iGo autós navigációs térképek). 
 
Köszönöm figyelmüket! 
 
Üdvözlettel: 
Miskolc, 2009. október 22. 
 
Csizmazia Tibor 
E-Szoftverfejlesztő Kft. 
www.e-szoftverfejleszto.hu 
 

http://www.e-szoftverfejleszto.hu/

