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A szakmai jogszabályaink jelenleg folyó módosításainak jogcímei
• Az „új” a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
Törvény (a továbbiakban.Fttv.)
• 6 kormányrendelet;
• 7 VM rendelet
• 4 VM rendelet - HM egyetértéssel;
• 1 VM rendelet - HM és NGM egyetértéssel;
• 1 VM utasítás.
• A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
• az 1993. évi II. törvény (Fkbt.);
• Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési terve
(4 fő beavatkozási terület - 33 intézkedési pont)
• Telekalakítás, egyesített telekalakítás - 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
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Az Fttv. módosításának szükségessége
• Alkalmazott fogalomrendszer pontosítása, egységesítése;
• Az új technológiák, valamint a digitális térképek alkalmazásából eredő új
fogalmak meghatározása;
• Az állami alapadatok fogalomkörének kibővítése;
• Digitális adatszolgáltatás lehetőségének jogszabályi engedélyezése;
• Megteremteni a lehetőségét a korszerű ingatlan-nyilvántartás kialakításához,
létrehozásához;
• A már elavult rendelkezések hatályon kívül helyezése;
• EU térinformációs infrastruktúra kialakítására
Nemzeti Téradat Infrastruktúra (több mint INSPIRE);

kiadott

irányelve

–

• Az ingatlan-nyilvántartási, topográfiai és távérzékelési tartalom kiegyenlítése;
• Alapul szolgáljon a szakmai jogszabályok, szabályzatok készítéséhez;
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Módosításra kerülő jogszabályok
- 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és
Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól,
- 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról,
- 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az
alrészletek megjelöléséről,
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Megszűnésre kerülő jogszabályok
- 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról, (fejezetenként- paragarfusonként)
- 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról,
- 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti
állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról,
- 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett
sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről,
- 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek
alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról,
ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről.
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Kormányrendeletek
Ssz. Kiad
Címe
ó
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 - megjelent 2012. 12. 28. GDT miatt módosítás
2 Korm 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet - Az államhatár vonalát rögzítő okmányok
.
nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének
szabályairól - megjelent 2012. 12. 19.
3 Korm 430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - A magyarországi hivatalos földrajzi nevek
.
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
módosításáról - megjelent 2012. 12. 29.
4 Korm 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet - A légi távérzékelés engedélyezésének és a
.
távérzékelési adatok használatának rendjéről - megjelent 2012. 12. 20.
5 Korm. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott bírságok
kiszabásának részletes szabályairól - KIM előzetes Közig és társ egy – Fttv mód át kell
dolgoztatni-bővítése
6
6 Korm. a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottságról, a Nemzeti Téradat-infrastruktúráról és

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 - megjelent 2013. 03. 11.
8
VM 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és
térképészeti tevékenység részletes szabályairól - megjelent 2013. április 16.
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- Bel egy
10

VM

11
12
13

VM
VM
VM

az ingatlanrendező földmérő minősítés feltételeiről, a minősítéssel kapcsolatos
eljárás, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatok részletes szabályairól,
továbbá a földmérő igazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendjéről Kim, előközig társra megy vélemények bedolgozása megtörtént
3D - 2015 06. 01.
az alaphálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról - Kihirdetés előtti jóváhagyás
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint7 a
levéltári átadás módjáról - Kihirdetés előtti jóváhagyás

Miniszteri rendeletek - HM és -HM-NGM egyetértéssel
Ssz.

Kiadó

Címe
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VM-HM

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez szükséges szakképzettségről - megjelent. 2013. 03. 21.
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VM-HM

16

VM-HM

17

VM-HM

az állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználásáról - Kihirdetés előtti
jóváhagyás – Külön – külön rendelet Salátában felhatalmazás
az állami digitális távérzékelési adatbázisokról - közig és társadalmi
egyeztetés
az állami topográfiai térképi adatbázisokról - Kihirdetés előtti jóváhagyás
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VM-HMNGM

a földmérési és térképészeti állami alapadatok igazgatási szolgáltatási
díjköteles adatszolgáltatásaiért és eljárásaiért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről és megfizetésének szabályairól : További
egyeztetéseket igényel – Jól állnak (NFM – NGM)
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VM utasítás
Ssz.
19

Kiadó
Címe
VM utasítás a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti egyéb
díjakról
További egyeztetéseket igényel – (NFM – NGM)

9

Miniszteri rendeletek

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és
térképészeti tevékenység részletes
szabályairól

Megjelent: 2013. április 16.
10

Előzmények, kapcsolódások
Az Országgyűlés 2012. május 7-én fogadta el az Fttv. A törvény a
korábbi papíralapú térképek használatáról áttért az adatbázis szemléletre,
valamint a háromdimenziós egységes ingatlan-nyilvántartás jogszabályi
hátterét teremtette meg.
Ez szükségessé tette a meglévő jogszabályok korszerűsítését,
alkalmazkodva az Fttv. elvárásaihoz.
Fttv. 38. § (6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egyéb célú
földmérési és térképészeti tevékenységek részletes szabályait és
követelményrendszerét a területrendezésért, a településfejlesztésért és
településrendezésért, az építésügyért, az iparügyekért, az
építésgazdaságért, a területfejlesztésért, a közlekedésért, az
energiapolitikáért, a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg
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Az új rendelet szükségességének
okai és célja
• A földmérési és térképészeti szakterületen általánossá vált a
digitális adatok előállítása és használata
• Befejeződött az állami nyilvántartások alapját szolgáltató ingatlannyilvántartási térképek digitális átalakítása, azok adatbázisba
szervezése. A közhiteles állami nyilvántartások térképi alapjául
jelenleg már a digitális térképek szolgálnak.
•

Ezeket az adatbázisokat folyamatosan aktualizálni, működtetni kell,
ezekből adatokat kell tudni szolgáltatni.
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Az új rendelet szükségességének
okai és célja
• Az adatbázisok aktualizálására és adattartalmuk frissítésére növekvő
gazdasági és társadalmi igény mutatkozik.
• A változások nagy mennyisége (30 %-ot meghaladó)
•

Az új rendelet célja, hogy az egységes ingatlan-nyilvántartási
adatbázis változásvezetésével kapcsolatos földmérési és térképészeti
tevékenységet, valamint a kapcsolódó ingatlanügyi hatósági
feladatokat szabályozza.
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KRONOLÓGIA
F.2. szabályzat
64300-1975 MÉM OFTH
MÉM OFTH FTF 28955/1986. sz. utasítása
F.2. Szabályzat a földmérési alaptérképek felhasználásával készülő
sajátos célú földmérési munkák végzésére, valamint az ezzel
kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatására.

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési
és térképészeti tevékenységről
F2 szabályzat nem volt jogszabály, a 46/2010 FVM rendelet rendeleti
szintre emelte az F2 szabályozásait
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ADATSZOLGÁLTATÁS
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez történő
adatszolgáltatás előtt ellenőrizni kell az egységes ingatlan-nyilvántartási
adatbázisban tárolt adatok összhangját.
Amennyiben a tulajdoni lapokon nyilvántartott területi adatok és az állami
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt műszaki területi adatok
közötti különbség meghaladja az e rendeletben megengedett eltérést, a
járási földhivatal térképi hibakiigazítási eljárást indít meg.
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez a járási földhivatal
szolgáltatja az érintett földrészlet joggal terhelt területére és annak
jogosultjára vonatkozó adatokat, valamint annak elhelyezkedésére vonatkozó
adatokat.
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• Térképmásolat részletes tartalma meghatározásra került (szövegesen). A
jogszabály alkotás előírásai miatt nem lehet rajzi melléklet a
rendeletben, mintának számít, ami nem engedélyezett.
• Megszűnt az átnézeti térképekkel kapcsolatos korábbi szabályozás : Az
átnézeti térképek digitális változatát az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisból generalizálással kell előállítani
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A változási vázrajzok és fajtái
 Közigazgatási egységek határvonalának változásával összefüggő
• az államhatár változásával
• közigazgatási határ változással
 Földrészlet határ változásával összefüggő
• a telekalakítással összefüggő változási vázrajzok
• kisajátítási változási vázrajz
• a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba
 Földrészleten belüli változással összefüggő
• jog bejegyzésére és törlésére tény feljegyzésére és törlésére
• épületek, építmények feltüntetésével, vagy megszüntetésével
• önálló ingatlanná alakításával összefüggő
• egyéb önálló ingatlanok előírt alaprajzai
• a művelési ág változásával összefüggő változási vázrajz;
• az Fttv. 14. § (8) szerinti kitűzéssel kapcsolatos változási vázrajz.
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A változási vázrajzok és fajtái
 Egyéb változásával összefüggő
• kitűzési vázrajz
• használati megosztási vázrajz
• jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok
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A változási vázrajzok és fajtái
Valamennyi vázrajzot numerikus eljárással kell elkészíteni.
Belterületi vagy zártkerti földrészleteket érintő változások esetében, amennyiben
a változási állomány a hatályos állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba
hibahatáron belül grafikusan beilleszthető, akkor a változási állományt a
természetbeni adatok valamint a térképi állapot szerint is el kell készíteni. A
járási földhivatal dönt a grafikus beillesztéshez használható transzformációs
módszerről.
Külterületi földrészletek változási állománya esetén amennyiben a hatályos
állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázissal hibahatáron belül egyezik,
akkor a területi eltérést községi területi gyűjtőben kell lekezelni.
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A változási vázrajzok készítésére
vonatkozó előírások
•
•
•
•

Szakképzettséghez kötött tevékenység.
A földmérési igazságügyi szakértő vázrajzainak szabályozása.
Méretarány nem kötött, a tartalom legyen áttekinthető és olvasható.
Kitűzés és telekalakítás esetén a frsz. tulajdonosát nyilatkoztatni kell
arról, hogy van-e folyamatban bírósági eljárás. Bírósági eljárás
esetén földmérési tevékenység nem végezhető.(Tulajdonjogi per Saláta?)
• Ábrázolni kell az előzetes változásokkal kiegészített állapotot.
• A változási vázrajz méret adatot nem tartalmazhat.
• Új művelési ág esetén, annak AK értékét a járási földhivatal
állapítja meg.

• A terület kimutatás leírása szintén szöveges, minta nem lehet
• Újdonság: címregiszter
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RÉSZLETMÉRÉS
• A helyszíni földmérési munkáról az érintett ingatlanok tulajdonosait
értesíteni kell.
• Terepi adatrögzítővel rendelkező mérőeszközök esetén a mérési adatokat az
eredeti, rögzített fájlformátumban kell leadni hagyományos műszer
esetében mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
• A részletmérés eredményéről mérési vázlatot, valamint annak digitális
mérési állományát is el kell készíteni.
• A közterületek helyrajzi számait a változási vázrajzon és a mérési vázlaton
minden esetben zárójelbe kell tenni.
• A mérési vázlat szöveges leírása került kidolgozásra a minta tilalom miatt.
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Vázrajzok részletes leírása









Az államhatár változásáról (FÖMI végzi)
Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról
A földrészletek határvonalának változásához (telekalakítás)
Épületfeltüntetéshez és megszüntetéshez (módosítása folyamatban)
Művelési ág változásához - szabályozásra került :
a mezőgazdász záradék tartalma
teljes földrészlet és alrészlet művelési ág változása
Szolgalmi és egyéb használati jogok bejegyzéséhez vagy jogilag
jelentős tényeknek ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez
Változási vázlatot kell készíteni: (Inytv. mód. – bővült a kör)
•a földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű használati jog;
•a községi földminősítési mintatérre vonatkozó használati jog;
•a Natura 2000 területek, a nagyvízi meder, az árvízi tározó és erdő jogi
jelleg (de sok minden más, pl. kunhalmok)
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Vázrajzok részletes leírása
 Társasház- és szövetkezeti ház alaprajzok tartalma, megjelenítése
A 33. § a 61. § (2) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba –
módosítás alatt 2015 július 1.
•az épület külső kontúrvonalát, tartószerkezeti és belső elválasztó
falazatát a falvastagságok ábrázolásával;
•az egyes jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyok határait, és az okirattal
egyező azonosítóit;
•szintenként a padlószint relatív magasságát a terepcsatlakozáshoz
képest;
•a nyílászárók és átjárók helyeit a nyílási irány feltüntetése nélkül;
•a szintáthidalókat emelkedési irányukkal.
A járási földhivatal az alaprajzot az okirattal történő egyezőség
szempontjából megvizsgálja, és megfelelőség esetén – záradékolás nélkül
– beilleszti az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba.
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Vázrajzok részletes leírása
 Változási vázrajz egyéb önálló tulajdonú épület feltüntetéshez
• az épületet nem szabad a földrészlethez kapcsolni
• Szükség esetén külön változási vázrajzot kell készíteni a földhasználati jog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez (2 munkarész)
 Az egyéb önálló ingatlanok alaprajzai készítésének általános szabályai
 Földrészlet használati megosztása
• A vázrajzot a telekalakítási vázrajz előírásai szerint kell elkészíteni
• A vázrajzot az „Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem
használható!” és „Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis tartalmával megegyezik.” szövegű záradékkal kell ellátni.
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Vázrajzok részletes leírása
 Földrészlet határvonalának kitűzése
• A kitűzési munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős.
• Földrészlethatár kitűzésére irányuló munkának minősül a földrészlethatáron
lévő új épület kitűzése is.
• A kitűzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet eredetben a járási
földhivatalhoz a földmérési dokumentációval együtt be kell nyújtani.
• A kitűzött jogi állapot és a természetbeni használat közötti terület eltérést ki
kell számítani.
• A z Fttv. 14.§ (8) bekezdés szerinti vázrajzot a kitűzéssel érintett
tulajdonosoknak alá kell írniuk. 2014. január 1-től mód alatt 2015 júl. 1.
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Vázrajzok részletes leírása
 A változási állomány készítésének előírásai
• kizárólag a változással érintett földrészletek határvonalain belül az állami
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő változásokat kell
tartalmaznia.
• A belső vizsgálat végrehajtásáról vizsgálati jegyzőkönyvet abban az esetben
kell felfektetni, ha a változás előtti és a változás utáni földrészletek együttes
száma 5-nél több.
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Vázrajzok részletes leírása
 A változási vázrajz mellékletei:
•
•
•
•
•
•
•

vizsgálat és záradékolás iránti kérelem papíron;
műszaki leírás papíron;
mérési jegyzőkönyveket digitális formában;
mérési vagy kitűzési vázlatot nyomtatott és vektoros formában;
területkimutatást, amennyiben a változási vázrajz nem tartalmazza;
terület ráosztás esetén terület elszámolási jegyzőkönyv;
változási vázrajzot digitális formában valamint ennek kinyomtatott
változatát a szükséges példányban;
• változási vázrajzhoz tartozó változási állomány.
• (koordináta jegyzék- módosítás alatt)
A kitűzés során készített kitűzési jegyzőkönyve és mérési és számítási
munkarész egy példányát, a kitűzési vázlatot és vázrajzot a kitűzést követően
nyolc napon belül a járási földhivatalnak meg kell küldeni.
27

Vázrajzok részletes leírása
 A változási vázrajz mellékletei: Korábbi szabályozás 46/2010
•
•
•
•
•
•
•
•

1. vizsgálat és záradékolás iránti kérelmet,
2. borítólapot vagy dossziét,
3. tartalomjegyzéket,
4. műszaki leírást (minőségi tanúsítványt),
5. vizsgálati jegyzőkönyvet,
6. adatszolgáltatási számla számát,
7. a felhasznált alappontok helyszínelés eredményével kiegészített pontleírásait,
8. a felhasznált és újonnan létesített alappontok és részletpontok koordinátajegyzékét és pontleírását, (módosítás alatt)
• 9. mérési- és számítási jegyzőkönyveket kinyomtatva és adathordozón,
• 10. mérési és számítási vázlatot (tömbrajzot, pontszámos mérési vázlatot),
tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlatot adathordozón PDF-formátumban, valamint
ezek kinyomtatott változatát,
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Vázrajzok részletes leírása
 A változási vázrajz mellékletei: Korábbi szabályozás 46/2010
•
•
•
•

11. mérési jegyzetet papíron,
12. területkimutatást a változási vázrajzon vagy külön munkarészként,
13. területszámítási munkarészeket,
14. változási vázrajzot adathordozón PDF-formátumban, valamint ennek
kinyomtatott változatát a megrendelő által kért, de legalább 6 példányban,
• 15. a 33. § szerinti változási vázrajzok esetében a 34. § (4) bekezdése szerinti
adatállományt,
• 16. változási vázrajzhoz tartozó változási állományt adathordozón,
• 17. épületfeltüntetéshez és bontáshoz készített vázrajz esetén a jogerős
használatbavételi, fennmaradási vagy bontási engedélyt, építésügyi hatósági
bizonyítványt és kérelmet az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
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A változási vázrajz földhivatali vizsgálat és
záradékolás
• A járási földhivatal helyszíni ellenőrző méréseket is végezhet.
• Új alappont létesítése esetén az alappontsűrítést az illetékes megyei
földhivatal külön eljárásban vizsgálja.
• Ha a járási földhivatal észleli, hogy a munkát végző személy nem jogosult
földmérési tevékenység végzésére, akkor szabálysértési eljárás egyidejű
kezdeményezésével a záradékolás iránti kérelmet végzéssel elutasítja,
melyet megküld a megyei földmérési szakfelügyelőnek is. (Mód alatt Fttv
28 § (9) kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni.
• Amennyiben a hiánypótlásra benyújtott változási vázrajzon, változási
állományban, valamint a hozzátartozó munkarészekben az előírt hibákat
nem javították, vagy a hibajavítás során újabb hibák
keletkeznek, a záradékolás iránti kérelmet
végzéssel kell elutasítani.
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Az állami alapadatok változásának
nyilvántartása és a változások vezetése
• A jogerőre emelkedett változások átvezetését: az ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisban, valamint a település területjegyzékében és annak
mellékletében, vagy az ezzel egyenértékű számítógépes nyilvántartásban kell
végrehajtani.
• a változások az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisában folyamatosan,
időrendi sorrendben nyomon követhetők legyenek;
• az előzetesen és véglegesen átvezetett változások esetén a változás előtti
állapot bármikor visszaállítható legyen;
• a digitális változási vázrajznak és a változási állománynak
tartalmában és formájában ki kell elégítenie e rendelet előírásait.
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Felmérési, térképezési vagy területszámítási
hiba kijavítása
Fttv. szabályozása
Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba hivatalból bármikor kijavítható.
Ez nem érinti és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat és a
birtoklási viszonyokat. Nincs szükség a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatára.
• A felmérési, térképezési és területszámítási hiba kiigazítására irányuló
eljárást az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai szerint kell lefolytatni.
• A helyszíni állapotot vizsgálnia kell.
• Ha a földmérési munkarészekből bizonyíthatóan megállapítható, hogy eredeti
területszámítási hiba történt, akkor a helyszíni ellenőrzést nem kell lefolytatni.
• Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt elmaradt változásátvezetés nem
pótolható felmérési vagy térképezési hiba kijavítása jogcímén.
• megállapított térképezési hibák egyike sem állapítható meg,
akkor az Fttv. 12. § (7) bekezdése szerint kell eljárni.
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METAADATOK
Földmérési célú adatszolgáltatás esetén a metaadatokat szöveges
kiterjesztésű fájlban kell az adatszolgáltatónak az adatigénylő
rendelkezésére bocsátani.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az adatkészlet elnevezése;
az adatkészlet aktualitása;
az eredeti adatkészlet forrása:
az eredeti adatforrás vetületi rendszere;
az eredeti adatforrás méretaránya;
adattípus (vektoros, raszteres);
szolgáltatási formátum;
az adatszolgáltató neve;
az adatszolgáltató címe;
az adatszolgáltató internetes elérhetősége és elektronikus levélcíme;
kulcsszavak;
felhasználási korlátozások;
az átadott adatállomány nyelve;
kiterjedés: (maximális és minimális Y és X koordináta EOV-ban).
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