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Ágazatunk kiemelten fontos feladatának tekinti az ország
teljes területére kiterjedő alappont-hálózat létesítését,
fenntartását és karbantartását az alábbi indokok okán.
A GNSS (Global Navigation Satellite Systems) hálózat
működése alapjául szolgáló műhold rendszer üzemeltetése
nem nemzetállami szinten történik, így az ahhoz való
hozzáférés más állam döntésén múlik.
Előbbieken túl, az alappont-hálózat létrehozása jelentős
anyagi és humán erőforrást igényelt az állam részéről.
Olyan műszaki értéket képvisel, amelyre a ciklikus
napkitörések, műhold kiesések, légköri zavarok és egyéb
távérzékelési problémák esetén is támaszkodni lehet a
földmérési és térképészeti feladatok ellátásának
biztosítása érdekében.
1. Bevezetés

1.1. Változások a szervezeti felépítésben
2010-ig

Zala Megyei Földhivatal

2011 – 2015

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2015 – 2016

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

2017 – 2020

Zala Megyei Kormányhivatal … Földhivatali Osztály

2020. 03. 01-től

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

a továbbiakban: földhivatal
1. Bevezetés

1.2. Változások a feladatokban
2013. évig
16/1997. (III. 5.) FM rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény
végrehajtásáról
4. § (1) A megyei földhivatal illetékességi területén hatósági jogkörébe tartozó

földmérési és térképészeti feladatok a következők:

d) az alaphálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési
jelek helyszínelése, karbantartása és védelme, pontpusztulás
esetén a károkozóval szemben külön jogszabály szerinti eljárás
megindítása;
f) az alapponthálózatok megjelölésére szolgáló állandó
földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó használati
joggal kapcsolatos ügyekben való eljárás;

1. Bevezetés

1.2. Változások a feladatokban
2013 – 2014.
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
18. § (3) A megyei földhivatal illetékességi területén hatósági jogkörébe tartozó

földmérési és térképészeti feladatok a következők:

d) az alaphálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési
jelek helyszínelése, karbantartása és védelme, pontpusztulás
esetén a károkozóval szemben külön jogszabály szerinti eljárás
megindítása;
e) az alapponthálózatok megjelölésére szolgáló állandó
földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó használati
joggal kapcsolatos ügyekben való eljárás;

1. Bevezetés

1.2. Változások a feladatokban
2015 – 2016.
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
42. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal hatósági jogkörébe a
következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:
a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:
aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,
ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás
megindítása iránt,
ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek
megfizetéséről,
ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,
af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás
megindításáról,
ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás
megállapításáról,
ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,
ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű
használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;
1. Bevezetés

1.2. Változások a feladatokban
2017. évtől
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
39. § (2) Az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
ingatlanügyi hatósági jogkörben végzett földmérési és térképészeti feladatai:
a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:
aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,
ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás
megindítása iránt,
ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek
megfizetéséről,
ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,
af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás
megindításáról,
ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás
megállapításáról,
ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,
ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű
használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;
1. Bevezetés

1.2. Változások a feladatokban
1. ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
2. gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi
jogokat,
3. intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával
kapcsolatos eljárás megindítása iránt,
4. intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra
kötelezett felé a költségek megfizetéséről,
5. intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás
megindításáról,
6. intézkedik a rongált alapponthálózati pontok
helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,
7. intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a
kártalanítás megállapításáról,
8. ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését,
karbantartását,
9. gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre
vonatkozó közérdekű használati jogot, valamint eljár az azzal
kapcsolatos ügyekben;
1. Bevezetés

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
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

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos
szabályokról
1. Bevezetés

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
A törvényi szabályozás 1/6 része az alappontokról rendelkezik

Négy önálló fejezetben:
9. Alapponthálózati pontok adatbázisa
20. A földmérési jelek elhelyezése és mérés az ingatlanokon
21. A földmérési jelek tulajdonjoga és kezelése
22. A földmérési jelek védelme
1. Bevezetés

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
Felhatalmazó rendelkezések:
Kormány
Térképészetért felelős miniszter
önállóan
a honvédelemért felelős miniszterrel
az adópolitikáért felelős miniszterrel
a honvédelemért felelős miniszterrel és
az adópolitikáért felelős miniszterrel
Honvédelemért felelős miniszter
1. Bevezetés

10 db
14 db
5 db
1 db
1 db
9 db

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
Felhatalmazást kapott a térképészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:

a felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisainak
vonatkoztatási és vetületi rendszerét, alapadat-tartalmát, létrehozásának,
felújításának, kezelésének és fenntartásának módját, és az állami átvétel
rendjét, valamint az állami adatbázisokból történő szolgáltatás módját

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
1. Bevezetés

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
Felhatalmazást kapott a térképészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:

a felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével,
pótlásával, megszüntetésével, helyreállításával, helyszínelésével és
karbantartásával, valamint pontpusztulás esetén a károkozóval szembeni
eljárás megindításával kapcsolatos szabályokat

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
az alapponthálózati pontokkal
kapcsolatos szabályokról
1. Bevezetés

1.3. Jogszabályi alapok

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
Felhatalmazást kapott a térképészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:

az alaphálózati pontok áthelyezésének és
pótlásának műszaki feltételeit,
az alaphálózati pontok áthelyezésére és
pótlására jogosultak nyilvántartásba
vételének és a nyilvántartásból való
törlésének részletes szabályait
1. Bevezetés

2.1. A feladat tárgya
Földmérési és térképészeti állami
alapfeladatnak minősül:
az állami alapadatok adatbázisainak létesítése,
fenntartása és működtetésének biztosítása
országos lefedettséggel,

az állami alapadatok előállítása, karbantartása,
kezelése, tárolása és szolgáltatása,
valamint az ezekkel kapcsolatos kutatás és
műszaki fejlesztés
2. Az alappontokkal kapcsolatos földhivatali feladatok

2.1. A feladat tárgya
Az állam a nemzetgazdaság térkép és
téradatigényeinek kielégítése érdekében
gondoskodik az állami alapmunkák végzéséről.
Az alapponthálózatok létesítése és fenntartása
állami alapmunkának minősül.
Az alapponthálózati pontok adatbázisa az állami
alapadatok adatbázisai közé tartozik.

2. Az alappontokkal kapcsolatos földhivatali feladatok

2.1. A feladat tárgya
alapponthálózat:
a természetben állandó módon megjelölt,
egységes rendszerekbe foglalt pontok összessége,
amelyek alapul szolgálnak a térképek készítéséhez,
valamint más földmérési és térinformatikai feladatok
végrehajtásához
állandósított pontjel:
az a természetben állandó módon létesített műtárgy,
amelyre a meghatározó mérések vonatkoznak
földmérési jel:
az állandósított pontjel
és az azt biztosító földalatti jel, vagy őrpontok,
továbbá a mérést, a védelmet, valamint a figyelemfelhívást
biztosító berendezések együttese
2. Az alappontokkal kapcsolatos földhivatali feladatok

2.1. A feladat tárgya
Az alapponthálózatok pontjainak tekintendők:
• az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) I–IV.
rendű pontjai,
• az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I–
III. rendű pontjai,
• a Bendefy-féle magassági hálózat I–III. rendű alappontjai,
• az állam által fenntartott aktív GNSS (Global Navigation Satellite
Systems) hálózat hazai állomásai,
• a Magyar GPS Geodinamikai Alaphálózat pontjai (MGGA),
• az Országos GPS Hálózat pontjai (OGPSH),
• a katonai GPS hálózat pontjai (KGPSH),
• az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) pontjai,
• a katonai tájékozási hálózat pontjai (OP-k)
2. Az alappontokkal kapcsolatos földhivatali feladatok

2.2. A feladat lépései

helyszínelés
karbantartás
szükség esetén intézkedés
helyreállítás
pótlás
törlés
leminősítés
egyéb adminisztrációs feladatok
2. Az alappontokkal kapcsolatos földhivatali feladatok

3.1. A helyszínelés gyakorisága
Két éves ciklusban:
Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) I–III. rendű
pontjait és IV. rendű főpontjai
Országos GPS Hálózat (OGPSH) pontjai
Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I–III. rendű
pontjai
Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) pontjai
Tíz éves ciklusban:
Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) IV. rendű
pontjai
Bendefy-féle magassági hálózat I–III. rendű pontjai

3. Helyszínelés

3.2. A helyszínelés mennyisége
ciklus

hálózat

rendűség

összes
alappont

évente
helyszínelendő

db
EOVA
2 évente

10 évente

3. Helyszínelés

I-III. rendű
IV. rendű
főpont
OGPSH
I-III. rendű

EOMA
INGA
EOVA
IV. rendű
Bendefy
I-III. rendű
összes vízszintes hálózati pont
összes magassági hálózati pont
mindösszesen

92

46

153

77

31
1 043
–
2 116
438
2 392
1 481
3 873

16
522
–
212
44
351
566
917

3.2. A helyszínelés mennyisége
Az éves helyszínelendő mennyiséget
az alappontok összes mennyisége és a jogszabályban
előírt helyszínelési ciklus alapján határoztuk meg.
A helyszínelések végrehajtása során figyelembe vesszük
a gazdaságossági és megközelítési szempontokat,
a megyének egy-egy kisebb részét helyszíneljük
a teljes számított éves mennyiségnek megfelelően,
időnként igazodva az egyéb terepi feladatokhoz.

3. Helyszínelés

3.3. A helyszínelés jegyzőkönyvezése
A helyszínelés során az alábbiakat vizsgáljuk és rögzítjük:
az állandósított pontjel, védőberendezés, illetve figyelemfelhívó
jel állapota,
a helyszínrajzi adatok helyességét, a környezet változása,
a pontjelet hordozó műtárgy állapota,
az elvégzett karbantartás,
az esetlegesen szükséges intézkedés.
A jegyzőkönyv tartalmazza az éves jelentéshez szükséges
adatokat.

A magassági és a vízszintes alappontok adatait külön
jegyzőkönyvben rögzítjük.

3. Helyszínelés

3.4. A helyszínelés eredménye

Magassági alappontok:

90%

Vízszintes alappontok:

75%


3. Helyszínelés

3.4. A helyszínelés eredménye

Magassági alappontok:
mérés akadályozott
elpusztult

5%
5%

Vízszintes alappontok:
sérült
elpusztult

3. Helyszínelés

22%
3%

3.4. A helyszínelés eredménye

Magassági alappontok:
tájékoztatás a pont védelme érdekében
felszólítás helyreállításra
leminősítés
pótlás és törlés

1%
1%
4%
4%

Vízszintes alappontok:
tájékoztatás a pont védelme érdekében
felszólítás helyreállításra
pótlás és törlés

3. Helyszínelés

6%
12%
3%

4.1. Vízszintes alappontok karbantartása

A földmérési jelet meg kell tisztítani,
le kell festeni időjárásálló fehér
festékkel,
közvetlen környezetét gyomtalanítani
kell,
a szétbontott vasbetonlapos
védőberendezést helyre kell állítani.
4. Karbantartás

4.2. Magassági alappontok karbantartása
a bekerített főalappontok kerítésének oszlopait fehérre,
vasrészeit feketére kell lefesteni,
a szintezési csapokat, tárcsákat, gombokat rozsdamentesíteni
kell, majd időjárásálló festékkel feketére kell lefesteni,
a szintezési kövek környékét 1 méteren belüli körben
gyomtalanítani kell, magát a követ időjárásálló fehér festékkel, a
gombot rozsdamentesítés után időjárásálló fekete festékkel kell
lefesteni,
a fúrt főalappontok és K pontok jelzőköveit időjárásálló fehér
festékkel kell lefesteni,
a figyelemfelhívó jeleket, amennyiben festésük megkopott, újra
kell festeni,
amennyiben fúrt ikerfőpont, vagy K pont figyelemfelhívó jele,
illetve jelzőköve elpusztult, azt pótolni kell.
4. Karbantartás

5. 1. Az intézkedések típusai

vízszintes
magassági
helyreállítás
leminősítés
pótlás
törlés
5. Pontvédelmi intézkedések

5.2. Vízszintes alappontok helyreállítása

Az eljáró kormányhivatal felszólítja a helyreállításra kötelezettet,
hogy a helyreállítást 60 napon belül kezdje meg.

A kötelezett tájékoztatni köteles az eljáró kormányhivatalt a
helyreállítás megkezdéséről.
Amennyiben a felszólítást követően a helyreállításra kötelezett 60
napon belül nem jelzi az eljáró kormányhivatal felé a helyreállítási
munkák megkezdését, akkor a kormányhivatal rendelkezik a
helyreállításról és a helyreállításra kötelezett felé a költségek
megfizetéséről.
5. Pontvédelmi intézkedések

5.2. Vízszintes alappontok helyreállítása

A helyreállítást végző földmérők figyelmét az alábbiakra fel kell hívni:

A földalatti pontjel felkutatására vagy ellenőrző mérésekre GNSS
eljárást lehet alkalmazni, de az állandósítási kő beállítására vagy a
földalatti pontjelről felvezethető magasság helyett új magasság
megadására nem. Ez a WGS84 és az EOV közötti transzformálás
maradék ellentmondásából fakad.
Az EOVA alappontok helyreállítását a helyszínen sértetlenül
megtalált pontjelek felhasználásával kell végrehajtani, ezáltal
megtartva az adott terület EOV homogenitását.
5. Pontvédelmi intézkedések

5.2. Vízszintes alappontok helyreállítása

Sebők Tamás:
EOVA alappontok helyreállításának jogi háttere és gyakorlati végrehajtása
5. Pontvédelmi intézkedések

5.2. Vízszintes alappontok helyreállítása

A helyreállításkor készítendő és leadandó munkarészek:
vizsgálat és nyilvántartásba vételi kérelem,
műszaki leírás,
helyszíni jegyzőkönyv,
fényképes dokumentálás,
új pontleírás,
pontátadási jegyzőkönyv,
felsőrendű alappont esetén törzskönyvi lapok
5. Pontvédelmi intézkedések

5.3. Magassági alappontok leminősítése

Ha a felsőrendű magassági
alapponthálózat pontja bármely okból
felsőrendű mérésre alkalmatlanná válik,
akkor a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv azt leminősíti IV.
rendű alapponthálózati ponttá.
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5.3. Magassági alappontok leminősítése

Le kell minősíteni az alappontot, ha:
• az állandósítási jel mérését akadályozó műtárgy épült,
• az állandósítási jelet hordozó építmény átépítése következtében az
állandósítási jel falsíkba került,

• az állandósítási jel az építményben meglazult,
• az állandósítási jelet hordozó építmény megsüllyedt, megsérült,
• az állandósítási jelet hordozó kő megdőlt, vagy az állandósítási jel
megsérült.
5. Pontvédelmi intézkedések

5.4. Elpusztult alappontok pótlása vagy törlése

Amennyiben a helyszínelés során a kormányhivatal alapponthálózati
pont pusztulást észleli, értesíti a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervet.
A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv dönt az elpusztult
alapponthálózati pont pótlásáról vagy törléséről.
Az eljáró kormányhivatal felszólítja a pótlásra kötelezettet, hogy a pontpótlást 60
napon belül kezdje meg.
A kötelezett tájékoztatni köteles az eljáró kormányhivatalt a pontpótlás
megkezdéséről.
Amennyiben a felszólítást követően a kötelezett 60 napon belül nem jelzi az eljáró
kormányhivatal felé a pótlási munkák megkezdését, akkor a kormányhivatal
rendelkezik a pótlásról és a kötelezett felé a költségek megfizetéséről.
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5.4. Elpusztult alappontok pótlása vagy törlése

A földmérési jel elmozdítása, megrongálódása,
megsemmisülése esetén az ingatlan tulajdonosa
(jogszerű használója) mentesül a költségek
megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem
volt felróható és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható. A deliktuális felelősség alóli
mentesülés esetében a költségek forrását a központi
költségvetésből kell biztosítani.
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5.4. Elpusztult alappontok pótlása vagy törlése

Amennyiben a kötelezett a hatóság végleges
döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (Ákr.) 132. § alapján az végrehajtható. A
134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtást az állami
adóhatóság foganatosítja.
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5.4. Elpusztult alappontok pótlása vagy törlése

Az Fttv. 23. § (5) bekezdésének a) pontja alapján
bejelentésre kötelezett munkának minősül minden állami alaphálózati munka.

A visszaigazolásban az ingatlanügyi hatóság
előírhat olyan követelményeket, amelyek az
alappontok védelmét fokozottabban
szolgálják.
5. Pontvédelmi intézkedések

Az alappontok védelmével kapcsolatos
hozzájárulások és tájékoztatások
Az alappontok helyreállítására és pótlására
irányuló felszólítások
A földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű
használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és
törlése
6. Adminisztrációs feladatok

Köszönöm a figyelmet!
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