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Földmérő Nap, Pécs, 2014. június 12..

Szakmai jogszabályaink
• A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.),
• Az Fttv. végrehajtási rendeletei :
− 6+1 kormányrendelet (4 megjelent),
− 8 VM rendelet (4 megjelent,),
− 3 VM rendelet - HM egyetértéssel (3 megjelent),
− 1 VM rendelet - HM és NGM egyetértéssel,
− 1 VM utasítás,
• A 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet - a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról.
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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

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
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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
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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
4
szabályairól - 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

Fttv. vhr - Miniszteri rendeletek
Ssz. Kiadó
Címe
8
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
9
VM 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól
10
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
11
VM 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet - a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő
minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
12
VM 3D 2015. 07. 01.
13
VM 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet - az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
14
VM az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a levéltári
átadás módjáról
5
15
VM az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról

Fttv. vhr - rendeletek - HM és -HM-NGM egyetértéssel
Ssz.

Kiadó

Címe

16

VM-HM

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

17

VM-HM

29/2014. (III. 31.) VM rendelet - Az állami digitális távérzékelési adatbázisról

18

VM-HM

2/2014. (I. 10.) VM rendelet - Az állami topográfiai térképi adatbázisról

19

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.
20

Kiadó
Címe
VM utasítás a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti egyéb díjakról
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Módosítás alatt álló jogszabályok
• 2012. évi XLVI. törvény - a földmérési és térképészeti tevékenységről,
• 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól - telekalakítás,
• 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet – a részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól,
• 19/2013. (III. 21.) VM rendelet - a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges szakképzettségről,
• 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és
térképészeti tevékenység részletes szabályairól.
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Megszűnt rendeletek
• a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet,
• a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III.12.) FM–HM együttes rendelet
 10–14. §-a,
 15. § (1) bekezdése,

 16. §, valamint az
 1–3. számú melléklete.
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29/2014. (III. 31.) VM rendelet - Az állami digitális
távérzékelési adatbázisról
Célja, hogy a digitális technológiák elterjedése és fejlődése következtében folyamatosan
növekvő polgári és honvédelmi feladatok végrehajtása során előállított távérzékelési
adatok tárolása, nyilvántartása, szolgáltatása állami digitális távérzékelési
adatbázisokban valósuljon meg.

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és a honvédelem térképészeti
támogatásáért felelős szerv a kezelésében lévő távérzékelési adatokból és a részben
vagy egészben közpénzek felhasználásával előállított vagy beszerzett távérzékelési
anyagokból és azok további feldolgozásához szükséges adatokból digitális távérzékelési
adatbázisokat hoz létre és üzemeltet.

10

29/2014. (III. 31.) VM rendelet - Az állami digitális
távérzékelési adatbázisról
Adatkörébe tartoznak a:
•mérőkamerával készített légifelvételek és ortofotók, valamint
•minden egyéb aktív és passzív szenzorral készített távérzékelési anyagok, valamint
•a szenzor, illetve a felvétel térbeli helyzetét, a lefedett terület kiterjedését és a
képalkotás és leképezés geometriáját meghatározó (meta) adatok.
Részletesen meghatározza:
• a légifelvételek,
• az ortofotók,
• a földi és légi lézerszkennelt távérzékelt adatok, valamint
• a légi hiperspektrális távérzékelt adatok
állami átvételének rendjét.
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29/2014. (III. 31.) VM rendelet - Az állami digitális
távérzékelési adatbázisról
állami átvétel általános rendje:
kalibrált kamerák, szenzorok,
vizsgálni kell a műszaki paramétereknek való megfelelőségét,
az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakember végezheti,
- jegyzőkönyv, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítés.

Az
-

Az államilag átvett távérzékelési adatokról metaadatbázist kell felállítani az alábbi
adatokkal:
− a távérzékelést végző vállalkozás, szerv vagy szervezet nevét és elérhetőségét,
− a távérzékelés helyét és időpontját,
− a távérzékelt területet lehatároló koordinátákat,
− a távérzékelt adatnyerő eszköz típusát és műszaki paramétereit,
− a távérzékelt adat műszaki jellemzőit,
− a távérzékelt adat adatgazdájának nevét és elérhetőségét,
12
− az állami átvétel eredményét és időpontját.

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet - Az alapponthálózati
pontokkal kapcsolatos szabályokról
Az alaphálózati földmérési jelek, valamint az államhatár pontok megőrzése és
rongálásuk, pusztulásuk esetében a pótlásuk a földügyi szakigazgatás szerveinek a
feladata.

A rendelet tervezet célja, hogy az állami földmérési jeleknek a földügyi szakigazgatás
szervei által történő folyamatos helyszínelését szabályozza, valamint a helyszínelések
eredményeként feltárt pusztulások és rongálások esetében a megfelelő intézkedéseket
megtételét a törvényi szabályozás alapján meg tudják tenni.
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51/2014. (IV. 29.) VM rendelet - Az alapponthálózati
pontokkal kapcsolatos szabályokról
Az Fttv. 10. § (3) bekezdés a)–c), f) és h) pontjában meghatározott alapponthálózati
pontok megszüntetésének, áthelyezésének, illetve pótlásának engedélyezése tárgyában
a FÖMI jogosult dönteni.
„a) az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) I–IV. rendű pontjai,
b) az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I–III. rendű pontjai,
c) a Bendefy-féle magassági hálózat I–III. rendű alappontjai,
…
f) az Országos GPS Hálózat pontjai (OGPSH),
…
h) az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) pontjai,”
A vasbeton mérőtornyok geodéziai építményeknek minősülnek.
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51/2014. (IV. 29.) VM rendelet - Az alapponthálózati
pontokkal kapcsolatos szabályokról
Az áthelyezés, pótlás és megszüntetés:
- áthelyezésére, illetve megszüntetésére vonatkozó kérelmet a megyei földhivatalhoz
kell benyújtani, aki továbbítja azt az engedélyező FÖMI-nek,
- pont pusztulása esetén a megyei földhivatal felszólítja az ingatlan mindenkori
jogszerű használóját, tulajdonosát a pontpótlást végrehajtására.
Helyreállítás:
- rongált alapponthálózati pontot a megyei földhivatal saját hatáskörben helyreállítja,
és a költségeket az Fttv. 27. § (5)–(6) bekezdése szerint megfizetteti,
Helyszínelés:
- az EOVA és EOMA felsőrendű hálózati pontokat, az OGPSH és
az INGA pontokat a megyei földhivatalok két éves ciklusban,
- a többi pontot tíz éves ciklusban, jóváhagyott ütemterv alapján
helyszínelik.
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51/2014. (IV. 29.) VM rendelet - Az alapponthálózati
pontokkal kapcsolatos szabályokról
Karbantartás:
- a vízszintes
végrehajtása,

és a magassági alapponthálózati pontok karbantartásának

Alapponthálózati munkák ellenőrzése:
- a FÖMI minden megyei földhivatalt kétévente ellenőriz – irodai, terepi ellenőrzés,
Alapponthálózati pontok áthelyezésének és pótlásának műszaki követelményei:
- a mérőeszközökre vonatkozó előírások,

Az alapponthálózati pontok nyilvántartása:
- az alapponthálózati pontok adatbázisát a FÖMI kezeli és szolgáltatja,

16

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet - A földmérő
igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről,
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
Szabályozza a:
• földmérő igazolvány kiadását,
• az ingatlanrendező földmérő minősítés megadásának feltételeit és
• a földmérési szakfelügyelet feladatkörét.
A földmérési és térképészeti munka végzésének jogosultságát a földmérő igazolvány
tanúsítja.
Földmérő igazolvány csak szakképzettséggel rendelkező
személy kaphat.
Az
igazolvánnyal
rendelkező
személyekről
közhiteles
nyilvántartást vezetése (elérhetőségi adatok letilthatók)
elérhetőség - http://fomi.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink.

Földmérési célú hitelesített adat igényléséhez az ingatlanügyi
hatóságok csak földmérő igazolvánnyal rendelkező személy
kérelmére szolgáltatnak ki adatokat.
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52/2014. (IV. 29.) VM rendelet - A földmérő
igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről,
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
Ingatlanrendező földmérő minősítéssel (IRM) kapcsolatos szabályozás:
a) Ingatlanrendező Minősítő Bizottság létrehozása – (7 fő VM, FÖMI, BME, GEO).
b) Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei:
 földmérő igazolvány,
 szakirányú felsőoktatási szakképzettség,
 szakmai gyakorlat (3, 5 év) igazolása,
 30 db földmérési referencia munka,
 földmérési szakfelügyelő ajánlása és
 sikeres szakmai minősítő vizsga (írásbeli és szóbeli).
c) Az IRM kérelemhez csatolni kell:
 a szakmai önéletrajzot,
 a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát,
 a szakmai gyakorlat igazolását vagy okiratokat,
 a referenciamunkák jegyzékét,
 az igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek igazolását,
 hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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52/2014. (IV. 29.) VM rendelet - A földmérő
igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről,
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
d) Az IRM jogosultságot a FÖMI kérelemre, a feltételek fennállásának igazolása esetén
alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja.

e) Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése:
A minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban szakmaetikai
panasszal lehet élni, amelyet a FÖMI-hez kell írásban benyújtani.
 írásbeli figyelmeztetés,
 minősítés felfüggesztése két évre,
 minősítés megvonása.
d) Ingatlanrendező földmérő közhiteles névjegyzék vezetése:
http://fomi.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites
e) A FÖMI által akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési
feltételei.
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52/2014. (IV. 29.) VM rendelet - A földmérő
igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről,
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen:

• a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság
ellenőrzése,
• bejelentésre kötelezett földmérési munkák esetén a bejelentés teljesítésének
ellenőrzése, nyilvántartásának vezetése,
• a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése,
• a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának
ellenőrzése,
• jogszerű adatfelhasználás betartásának ellenőrzése,
• az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata,
• az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai
véleményezés,
• az ingatlanrendező földmérői minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának
kezdeményezése.
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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
Hatályos 2014. május 1-jétől.
 sávosan (degresszíven) 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
figyelembe venni.
Telekalakítás díjának százalékos csökkenése
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Összegzés

A minél jobb és alkalmazhatóbb jogszabályok
elkészítése közös érdekünk.
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