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Leírás 

A CBC Parliament projekt célja a terü-
letfejlesztésre fordított költségek haté-
konyságának növelése. A projekt egy 
olyan program összeállítást kíván létre-
hozni amely egy összekötött rendszer 
formájában egyesítené a területfejlesz-

tés szereplőit. Röviden, minden a CBC 
Parliament-be bevont résztvevők szá-
mára biztosított lehetőségek: 

A szereplők által igényelt informá- 

cióhoz való gyors hozzáférés 
(dokumentumok, képek, videók, 
prezentációk, alkalmazások, webol-
dalak és blogok).  

Nemzeti nyelvekre fordított doku-

mentumok (Magyar, szlovák, román 
és ukrán nyelveken). 

Kommunikációs fórumok kifejezet-

ten a területfejlesztésben tevékeny-
k e d ő  c s o p o r t o k  s z á m á r a  
(megbeszélések, e-levelezés, audi-
ovizuális  kapcsolattartás)  

Új kezdeményezések generálása és 

értékelése (sikeres/sikertelen pro-
jektek, új projektek előkészítése, 
közvélemény-kutatás, kezdeménye-
zések minőségi szemügyre vétele).   

Szavazórendszer (azon területfej-

lesztési szereplők hierarchikus 
rendszere, amelyek tapasztalatcse-
rét valamint új-hozzáférés alapú 
kommunikációt kívánnak folytatni). 

Feladat 

A projekt egy fórum alkotását tartal-
mazza a területfejlesztésben szereplő 
partnerek számára. A ICT és DB alapú 
technológiákat használó számítástech-
nikai alkalmazás egy olyan kommuniká-

ciós teret kínál minden érdekelt célcso-

port számára, amely nem vonz maga 
után semmiféle külön költséget. Az al-
kalmazás a területfejlesztést veszi cél-
ba, külön hangsúllyal a rendszer bizton-
ságára. Mi több, a project alapelve ki-
zárja azokat az alkalmi negatív hatáso-
kat amelyek az eddig használt ICT és 
DB technológiáknál jelentkeztek (lassú 
keresés, nem kívánt kommunikációs 
elemek társadalmi hálózatokban,    
hacker támadások, stb.). 

Technikai háttér 

A projekt hangsúlya a Magyar 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 
Szlovák (Eperjes és Kassa önkormány-
zati kerületek), Román (Máramaros 
megye) és Ukrán (Kárpátalja és Ivano-
Frankivszk megyék) határmenti régió-
kat célozza.   

A célterületeken regionális szerverek 
lesznek telepítve (minden régióban 1 
regionális szerver), továbbá nemzeti 
szerverek (minden országban egy szer-
ver) és globális szerver ( egy, az egész 
projektet szolgáló szerver). A szerverek 
biztosítják a rendszer biztonságát és az 
adatkezelés megfelelő sebességét. 

Alkalmazás 

A CBC Parliament programjának alkal-
mazása lehetőségeket kínál a terület-
fejlesztési problémák megoldására, 
konzultációkra, emellett lehetőséget 
teremt arra, hogy minden résztvevő 
kifejezze álláspontját, így teret biztosit a 
közös  döntések meghozására és  új, 
cél- szervezetek létrehozására.  

Az alkalmazás gyakorlati használata 
egyszerű, könnyen értelmezhető adat-
kezelés és ráérzés alapú. 

Biztonság 

A CBC Parliament projekt azoknak lett 
tervezve akik valamilyen szinten érin-
tettek a területfejlesztésben - többek 
között nonprofit  szervezetek, önkor-
mányzati intézmények, állami közigaz-
gatási hivatalok, és természetesen ma-
gánszemélyek részére is. A belépés és 
a rendszer összes alkalmazása egy 
egyedülálló információvédelmi modul 

által van kontrollálva (felhasználónév, 
jelszó,  felhasználói kód, stb.)   

Megvalósítás  

A CBC Parliament a területfejlesztés 
újszerű, egyedi struktúrája. Célja - a 
területfejlesztés szereplői által alkotott 
szekciók beállítása és megfelelő intéz-
mény alapítása a célrégióban. A CBC 
Parliament területfejlesztésen munkál-
kodó embereket egyesit (NGO, állami 
közigazgatás, önkormányzat), technikai 
források és program alkalmazások ál-
tal.     

A CBC Parliament program-alkalmazás 
bármilyen internet hozzáféréssel felsze-
relt számítógépre telepíthető.    
Eltekintve az egyszerű kezelhetőségtől, 
tervben van egy tréningsorozat leveze-
tése a project résztvevői számára, a 
rendszer továbbfejlesztése érdekében.   
Miközben az alkalmazás telepítésre 
kerül a felhasználó rövid használati 
útmutatót kap amely tartalmazza a 
rendszer eszköztárának leírását.  


