Ingatlanvagyon kataszter migrációs tájékoztató
Kedves Partnerünk!

A. Kincstári migrációs tájékoztató
Szeretnénk néhány részletet kiemelni a napokban Önökhöz érkezett Kincstári tájékoztatóból.
"Migrációs állományok feltöltési határideje: 2017. november 2."
"A betöltendő állományok előállításához javasoljuk, hogy a jelenleg használt forrásrendszerből nyerjék
ki az adatokat, melyhez a forrásrendszeri szállító közreműködése szükséges. A forrásrendszer
szállítója ismeri a saját programját és teljes körűen el tudja készíteni a migrációs struktúrát."
"A migrációs folyamat összetettségére és időigényére való tekintettel javasoljuk, hogy lehetőség szerint
mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot a jelenlegi ingatlanvagyon-kataszter szoftverük szállítójával"

B. TEENDŐK
Elkészítettük a migrációs eljárást, a kataszteri migráció ASP oldali fejlesztőjével elvégeztük a migráció
működésének ellenőrzését.

1. Az aláírt ASP szerződések megküldése
Amennyiben még nem történt meg a szerződéskötés, keressék képviselőinket.
Elérhetőség: http://www.eszoft.hu/Default.aspx?tabid=1593

2. Éles kataszteri adatállomány azonosítása
Amennyiben bizonytalanok abban, hol van az éles állomány, jelezzék a migracio@eszoft.hu címen,
visszahívjuk, segítünk kideríteni.

2.a. Képviselőnk vezeti a katasztert
Kizárólag a honlapunkon felsorolt képviselők által vezetett kataszter esetén Önöknek
nincs teendőjük, mi elintézünk mindent. (Illés György és Forgó Edit NEM képviselőnk!)

2.b. E-Katában van az éles állomány
Nincs teendőjük, mi elintézünk mindent.

2.c. Katawin programban vezetik a katasztert
Küldjék el a migracio@eszoft.hu címre a Katawin program 2.1. pontjával készített mentést.
A ZIP formátumú tömörített mentés neve "K"+az önök ksh száma, és a kataszteri könyvtárban
található.
Figyelem, a kapott állománnyal felül fogjuk írni az E-KATA programban lévő adatokat, ezért csak akkor
küldjék el, ha biztosak benne, hogy a Katawin állománya a frissebb.
Az állomány beküldésekor automatikus választ küldünk, nem szükséges regisztrálniuk, nincs egyéb
teendőjük. Tovább dolgozhatnak a Katawinben, de az éles migráció előtt majd ismételten be kell
küldeniük a mentést.
Amennyiben nem boldogulnak a mentéssel, vagy nem sikerül elküldeni, esetleg nem igazoljuk vissza,
hogy megérkezett a mentés, kérjük, jelezzék felénk.

3. Migrációs állomány fogadása
A migrációs állományt mindenképpen az E-KATA programon keresztül állítjuk elő. Csak így biztosítható
a kataszter és a gazdálkodási rendszer migrációjakor előállított tárgyi eszközök automatikus
összekapcsolása. A kész migrációs állományok elkészültéről email-ben tájékoztatjuk.

4. Migrációs állomány továbbítása
A migrációs állományokat Önöknek a megyei Kincstár felé kell továbbítani.

C. ASP indulása
A Kincstár migrációs tájékoztatója szerint az ASP kataszteri szakrendszere 2018. január 2. után lesz
elérhető.
Gépi migráció esetén az ASP rendelet szerint az éves kataszteri statisztikát a jelenlegi rendszerben
(Katawin, E-Kata) kell elvégezni. Az éles migrációt a Kincstár által meghatározott időben kell elvégezni.
Amennyiben a Katawin programmal dolgoznak, a megadott időpont előtt ismét el kell küldeniük a
mentést. Az E-kata használata esetén nincs teendőjük, mi előállítjuk a migrációt.
Kézi migráció még akkor sem javasolt, ha az egész hivatalban összesen csak 100 ingatlan van.
Egy döntő érv szól a kézi rögzítés ellen, az idő.
2018. január 2-tól február 9-ig egy hónap alatt kell végrehajtani a teljes rögzítést az új programban,
mégpedig úgy, hogy már abból kell az éves statisztikát teljesíteni (csak kézi rögzítés esetén). Kinek lesz
erre ideje januárban a választási próbák, ASP tanfolyamok 3 szakrendszerre, gazdasági év zárása,
nyitása, költségvetés, az új elektronikus ügyintézés mellett? Mindezt úgy, hogy nem csak a kataszter,
hanem minden szakrendszer szoftver új lesz.
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