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Leírás 
A CBC Parliament egy olyan információs 

és kommunikációs eszköz amely a közös 

döntéshozás célját szolgálja a Magyar, 

Szlovák, Román és Ukrán határmenti régi-

ók területén. 

Alapkoncepció 

A CBC Parliament egy átfogó információs, 

kommunikációs és értékelő rendszer, célja  

a területfejlesztés teljesítményének javítá-

sa. Egy általános információmegosztó 

rendszer. 

A szegmens, része a CBC Parliament 

szerkezetének, amely egységes terület-

hez kötött és heterogén rendszerben lévő 

intézményeknek nyújt szolgáltatásokat.   

A réteg, önálló része a CBC Parliament 

szerkezetének, amely különböző terüle-

tekhez kötött, homogén rendszerű intéz-

ményeknek kínál szolgáltatásokat.   

Az intézmény, önálló adatbázissal, kom-

munikációs eszközökkel rendelkező és 

területhez kötött homogén elemi része a 

rendszernek. 

Az alapverzió  

A CBC Parliament alapverziója a célte-
rületeken fut:Magyarországon -  
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye,  
Szlovákiában Eperjesi és Kassai kerü-
letek, Romániában-Máramaros megye,  
Ukrajnában - Kárpátalja és Ivano-
Frankivszk megyék.  

Hogyan alkalmazzuk?  

A határmenti térségben tevékenységüket 

folytató magyar, szlovák, román és ukrán 

intézmények már kialakították azon infor-

mációs és kommunikációs csatornáikat, 

amelyek az általuk kitűzött célok elérését 

segítik elő. A már használatban lévő alkal-

mazások: e-mail, Skype, Facebook, ftp, 

Windows Live Messenger, Google stb. A 

jelenlegi együttműködés közös nevezője 

ként említhetjük az információs és kom-

munikációs csatornák alacsony hatékony-

ságát. Ez különösen érzékelhető egy 

helytálló adat-, és döntésmenedzsment 

rendszer nélkül. Hasonló jellegű  kérdések 

támogatását végezhetné a Szakmai Tit-

kárság, amely több esetben sem alakult 

még meg finanszírozási okok miatt.    A 

titkárság jelenlegi tevékenysége is korláto-

zott finanszírozás hiányának okából.   

A CBC Parliament alkalmazása megoldást 

nyújt ezen hiányosságok pótlására egy  

olyan szakmai titkárság létrehozása által  

amely ICT technológia alapú forrásokat 

használ. A felhasználó választhat az alkal-

mazás kínálatából a következő irányelvek  

segítségével.  

Az alkalmazás különböző formái a követ-

kező funkciókat kínálják: 

1) A CBC Parliament alkalmazás alapverzi-

ója.  

2)  Részleges verzió. Eltérő az eredetitől, 

mivel nem tartalmaz nemzetközi tulaj-

donságokat. Ez a verzió kezdőpozíciót 

kínál a nemzetközi együttműködésben.   
3)  A rétegverzió. Általános opció a határo-

kon átívelő együttműködéshez. 

Kivitelezés 

Az elsődleges tesztelést követően a poten-

ciális felhasználó eldöntheti, hogy melyik 

verzióra van szüksége. A CBC Parliament 

alkalmazás egy modell szervezeti szerkeze-

tet teremt. 

Titkárság 
A Titkárság biztosítja az egész CBC 

Parliament rendszer működését ICT források 

használatával. A titkárság a következő felada-

tokat látja el: 

Adatbázis szervezése és kezelése 

(dokumentumok, képanyagok, videók, 

weboldalak, prezentációk, alkalmazások, 

blogok) 

Információcsere és fórumok szervezése 

rendezése (mail, hang és videó, videokon-

ferencia) 

Kezdeményezések generálása, szervezé-

se és igazgatása (meglévő kezdeménye-

zések összegzése, újjak létrehozása, érté-

kelése, kutatási célokat szolgáló kérdőívek 

fejlesztése)  

Képviseletjellegű struktúrák szervezése és 

igazgatása (felhasználók listája, list Parla-

menti Képviselők listája, választói regisz-

ter , választások szervezése). 

 The component of 

CBC Parliament     
C1) S2) L3) 

databases    

human potential    

hardware    

program application    

international character    

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 


