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A szakigazgatás földmérési és térinformatikai feladatai
• A földmérési és térképészeti tevékenységek jogszabályi alapjainak megteremtése;
• Jogszabály véleményezések;
• Szakmai irányítás:
Földhivatalok,
FÖMI - Földmérési és Távérzékelési Intézet,
NKP NKft.- Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt felelősségű
Társaság;
• Kapcsolattartás
hazai és
külföldi szervezetekkel.
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Szakmai jogszabályaink készítése
• A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény (Fttv.);
• Az Fttv. végrehajtási rendeletei :
− 6+1 kormányrendelet (4 megjelent);
− 7 VM rendelet (2 megjelent);
− 4 VM rendelet - HM egyetértéssel (2 megjelent, 1 megjelenésre vár);
− 1 VM rendelet - HM és NGM egyetértéssel;
− 1 VM utasítás;
•

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése;

• Telekalakítás, egyesített telekalakítás:
− 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhivatalokról, a Földmérési és
Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól;
− 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet - a telekalakítási engedélyezési eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról.
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A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
Célja: egységes geometriai, térképészeti alapok biztosítása a közfeladatok
ellátását
támogató
térinformatikai
rendszerek
geometriai
alapjainak
biztosításához.
Az állami alapadatok adatbázisai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) az államhatár adatbázisa,
b) az alapponthálózati pontok adatbázisa,
c) az állami földmérési alaptérképi adatbázis,
d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,
e) az állami topográfiai térképi adatbázisok,
f) az állami távérzékelési adatbázisok,
g) a honvédelmi célú térképi adatbázisok,
h) a Földrajzinév-tár adatbázis és
i) az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai.
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A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
6. Az ország térképellátása
7. § (1) Az állam az ország térképellátását az állami alapadatok, térképi adatbázisok
készítésével, fenntartásával, korszerűsítésével, tárolásával és szolgáltatásával
biztosítja.
(2) A meglévő állami térképi adatbázisokat folyamatosan fel kell újítani, a fel nem
újítható térképi adatbázisok helyett újakat kell készíteni.
(3) Adatbázis felújítása, valamint új állami térképi adatbázis készítése esetén numerikus
adatnyerési eljárásokat kell alkalmazni.
(4) A közigazgatási térinformatikai rendszereket és a közműnyilvántartásokat a
rendszerek összekapcsolhatósága érdekében az állami térképi adatbázisok
felhasználásával az azokra vonatkozó előírások szerint kell kialakítani.
(5) A közigazgatási térinformatikai rendszerek, illetve a közműnyilvántartás térképi
adatbázisaiban az állami térképi adatbázisok változásait időközönként, szükség szerint
át kell vezetni.
(6) Az országhatáron túlnyúló térinformatikai rendszerek alapjául a nemzetközi
megállapodásban előírt vonatkoztatási, vetületi és koordináta-rendszer is alkalmazható.
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A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
7. Az állami térképi adatbázisok kötelező használata
8. § A 3. § (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a
közfeladatok ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak
biztosításához, különös tekintettel:
a) a hatósági nyilvántartások,
b) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és rendvédelmi tevékenység,
c) a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges tevékenység,
d) a közlekedési, a hírközlési, az erdő- és vízgazdálkodási tevékenység,
e) az infrastruktúra-fejlesztés,
f) az agrár- és vidékfejlesztési tevékenység,
g) a természet- és környezetvédelmi tevékenység,
h) a bányászati szakigazgatás által elrendelt térképészeti tevékenységek, illetve geológiai
nyilvántartások,
i) adózási célú nyilvántartások,
j) statisztikai célú feladatok,
k) a közművezetékek nyilvántartása és az e-közműnyilvántartás,
l) a nemzetközi kötelezettségekből adódó térinformatikai tevékenységek
6
térképi megalapozásához.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenység meghatározása
Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlannyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák továbbá a
földrészlethatárok kitűzésével, és a földrészleten belüli használati megosztással
kapcsolatos munka.
Egyéb célú földmérési tevékenységnek minősülnek az állami alapfeladatok és
alapmunkák körébe, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek
körébe nem tartozó földmérési munkák. Az egyéb célú földmérési tevékenység
végzésének jogosultsági feltételrendszerét és a munkavégzés részletes szabályait a
Kormány rendeletben határozza meg.

7

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenység végzése
Jogosultságok meghatározása:
• földmérési és térképészeti munka - szakképzettséghez kötött tevékenység;
• az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező
földmérési és térképészeti munka ingatlanrendező földmérő minősítéssel
rendelkező földmérő;
• egyéb célú geodéziai munka - geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői
minősítéssel rendelkező személy;
A jogosultságok megszerzésének főbb szabályai;

A jogosultsággal végezhető tevékenységi körök;
A jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásának szabályai.
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A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
28. A nemzeti téradat-infrastruktúra működtetése
36. § (1) A nemzeti téradat-infrastruktúra kötelező alapját a törvényben meghatározott
állami térképi adatbázisok képezik.
(2) A nemzeti téradat-infrastruktúra létrehozását és működését irányító állandó
bizottságról (a továbbiakban: állandó bizottság) kormányrendelet rendelkezik.
(3) A miniszter és a honvédelemért felelős miniszter közösen gondoskodik a nemzeti
téradat-infrastruktúra állami térképi adatbázisokkal való ellátásáról.
(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a nemzeti téradatinfrastruktúra rendszer kialakítása és működtetése során együttműködik az érintett
szakigazgatási szervezetekkel és operatívan támogatja az állandó bizottság munkáját.
(5) A kormány rendeletben szabályozza a
létrehozásának feltételeit és annak működtetését.

nemzeti

téradat-infrastruktúra
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Fttv. vhr - Kormányrendeletek
Ssz. Kiadó
Címe
1 Korm. 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet – a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
2 Korm. 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet - Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási
példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól
3
4

5
6
7

Korm. 430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - A magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Korm. 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet - A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési
adatok használatának rendjéről
Korm. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott bírságok
kiszabásának részletes szabályairól
Korm. a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottságról, a Nemzeti Téradat-infrastruktúráról és a
központi irányításért felelős szervezetről
Korm. a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés feltételeiről és nyilvántartásának részletes
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szabályairól - 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

Fttv. vhr - Miniszteri rendeletek
Ssz. Kiadó
Címe
7
VM 15/2013. (III. 11.) VM rendelet - a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe
tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről,
alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának
módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló
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VM 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól
9
VM az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült állami
földmérési alaptérképi adatbázisok alapján az ingatlan-nyilvántartás átalakításának
szabályairól, valamint a változásvezetés részletes feltételeiről
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VM

a földmérő igazolványról , az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési
szakfelügyelői feladatokról
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12
13

VM
VM
VM

3D 2015. 07. 01.
az alaphálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a levéltári
átadás módjáról
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Fttv. vhr - rendeletek - HM és -HM-NGM egyetértéssel
Ssz.

Kiadó

Címe

14

VM-HM

19/2013. (III. 21.) VM rendelet - a földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez szükséges szakképzettségről
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VM-HM

az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról
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VM-HM

az állami digitális távérzékelési adatbázisokról
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VM-HM

2/2014. (I. 10.) VM rendelet - Az állami topográfiai térképi adatbázisról
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VM-HM-NGM a földmérési és térképészeti állami alapadatok igazgatási szolgáltatási díjköteles
adatszolgáltatásaiért és eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről és megfizetésének szabályairól
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Fttv. vhr - VM utasítás
Ssz.
19

Kiadó
Címe
VM utasítás a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti egyéb díjakról
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A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének jogszabályai
• A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.);
• A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm.
rendelet.
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Új elemek a Kormányrendeletben
Jogvesztő határidő: 2012. június 01. (Fkbt.)
A Földhivatal feladatainak redukálása.
Pályáztatási, közbeszerzési és pénzügyi lebonyolító:
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.
Végrehajtók:
Jogi szolgáltató és
földmérő vállalkozó/vállalkozás.
A kitűzés megelőzi az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés.
Soron kívüli eljárás:
Megszűnt a megelőlegezés lehetősége,
az összes költséget a kérelmező fizeti.
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Beérkezett és elbírált kérelmek
2014. február 28.
Megye

Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Összes
megosztandó
földrészlet
77 db
3 177 db
4 106 db
2 764 db
6 645 db
2 082 db
2 080 db
3 403 db
5 095 db
3 305 db
1 369 db
1 996 db
3 232 db
5 426 db
7 019 db
3 649 db
2 457 db
1 449 db
2 347 db
4 251 db
65 929 db

%

0,1%
4,8%
6,2%
4,2%
10,1%
3,2%
3,2%
5,2%
7,7%
5,0%
2,1%
3,0%
4,9%
8,2%
10,6%
5,5%
3,7%
2,2%
3,6%
6,4%
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A pilot terület
A pilot feladatra kijelölt Vas megyében a 2012. évi költségvetésben biztosított 500
millió Ft-os pénzügyi keret három járási földhivatal területén (négy járás,
Celldömölki, a Kőszegi, a Szombathelyi és a Vasvári Járás) 112 településen kerül
felhasználásra.
Összesen 25 004 ha-on, 1894
földrészletet érintően kezdődtek meg
a munkák. Ez idáig 214 földrészlet
megosztása fejeződött be.
A
részarány
földkiadás
során
keletkezett osztatlan közös tulajdonok
megszüntetési munkák folytatására a
2013. és a 2014. évi költségvetési
források, összesen 3 200 millió Ft
rendelkezésre áll.
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Telekalakítás - eljárás
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhivatalokról, a Földmérési és
Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól:
• megkeresendő szakhatóságok körének pontosítása, csökkentése;
• külterületi termőföldek maximálisan 50 ha területig terjedő, birtokösszevonási céllal
történő telekalakítása esetén egyszerűsödött az eljárás;

• a leadandó dokumentumok köre csökkent:
 tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlat;
 vizsgálati jegyzőkönyv;
 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén az 1 méterenkénti
szintvonalas térkép;
 a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke.
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Telekalakítás - díjfizetés
16/2014. (III. 7.) VM rendelet A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról:
 sávosan csökkenő igazgatási szolgáltatási díj;
a) 2-5 érintett ingatlan : 12 000 Ft,
b) 6-15 ingatlan esetén: 60 000 Ft +ingatlanonként további 10 000 Ft,
c) 16-25 ingatlan esetén: 160 000 Ft + ingatlanonként további 1 000 Ft,
d) 26, illetve több ingatlan esetén: 170 000 Ft + ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft.

 a díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza;
 termőföldek maximálisan 50 ha területig terjedő, birtokösszevonási céllal történő
telekalakítása esetén a díj megállapításakor a kialakuló földrészletek számát kell
Telekalakítás díjának százalékos csökkenése
figyelembe venni.
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Jogszabály véleményezések
 Szakmai tartalom;
 Adathozzáférési lehetőségek.
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Szakmai irányítás:
 Földmérési és Távérzékelési Intézet - FÖMI;
 földhivatalok;
 NKP NKft.- Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság.
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Kapcsolattartás hazai szervezetekkel
• MH GEOSZ – Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat,
• HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti
és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
• MFTTT - Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság,
• MMK GGT - Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai
Tagozat,
• MFGVE - Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Földmérő és
Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete,
• Hunagi - Magyar Térinformatikai Társaság,
• felsőoktatási intézmények
 BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar Általános és Felsőgeodézia Tanszék,
 BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék,
 Geo - Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar,
• középfokú oktatási intézmények (öt szakközépiskola - képzési
szaktanácsadó),
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Kapcsolattartás külföldi szervezetekkel
• CLGE - Comité de Liaison des Géomètres Européens - Európai Földmérők
Szervezete;
• PCC - Permanent Committee on Cadastre in the European Union - EU Állandó
Kataszteri Bizottsága,
• ICA - International Cartographic Association - Nemzetközi Térképészeti
Társulás;
• FIG Fédération Internationale des Géométres - Földmérők Nemzetközi
Szövetsége;
• EMT - Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság;

• Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia,
Trentino,Dél-Tirol földmérési főhatóságainak szakmai tanácskozása.
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Összegzés
A még előttünk álló következő időszak feszített
jogszabályalkotási
folyamata
meghatározó
lesz
az
elkövetkező évek szakmai feladatainak végrehajtására.
A minél jobb és alkalmazhatóbb jogszabályok elkészítése
közös érdekünk.
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