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Közvetlen célok

• A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása

• E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése

• Adatszolgáltatás kormányzati ügyfélkapun
keresztül

• Fogyasztói igények növelése

• Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben

• Értéknövelt szolgáltatások fejlesztése



Esélyegyenlőség biztosítása a 

földhivatali szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésben

• Az ingatlan-nyilvántartási törvényben 
meghatározott nyilvánosságnak új fórum 
biztosítása.

• A nyilvánosságnak, mint biztonságot teremtő 
eszköznek kiterjesztése az elektronikus 
médiára.

• Ez a fajta nyilvánosság a forgalombiztonság 
alapja és feltétele.

• Senki se hivatkozhat arra, hogy az ingatlan-
nyilvántartást nem ismeri.



Elektronikus dokumentumok

• Nem hiteles tulajdoni lap,

• E-hiteles tulajdoni lap,

• Nem hiteles térképmásolat,

• Földhasználati lap másolat,



Keresési szolgáltatások

• Ingatlan HRSZ alapján,

• Ingatlan címe alapján,

• Térkép alapján,

– Cím szerint,

– EOV koordináta szerint,

– WGS koordináta szerint.



A hivatalos célra nem 

használható nem hiteles tulajdoni 

lappal a nyilvánosságot, mint 

biztonságot (ingatlan forgalom!!) 

teremtő eszközt kiterjesztjük az 

elektronikus médiára.



Díjmentességek összehasonlítása

2009.december 31-ig  2010. Január 1-től
Teljes személyes díjmentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
c) a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.,
d) a társadalmi szervezet, a köztestület,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv.
Tárgyánál fogva díjmentes a hiteles másolat kiadása, ha az

a) hagyatéki eljáráshoz,
b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
c) birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése
iránt indított eljáráshoz,
d) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz
szükséges, illetve ha azt
e) az önálló bírósági végrehajtó az általa folytatott bírósági
végrehajtási eljárásban történő felhasználás céljából, vagy
f) az eljáró szerv hivatalból indult közigazgatási eljáráshoz,
közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására
irányuló eljáráshoz vagy bírósági eljáráshoz
i) a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai
közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása
érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti
forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok
dokumentációjának elkészítéséhez kéri.

Teljes személyes díjmentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
b) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény
Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az

a) hagyatéki eljáráshoz,
b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
c) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,
d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
e) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv
hatósági feladatai ellátásához szükséges, illetve ha azt
f) az eljáró szerv
fa) közigazgatási eljáráshoz,
fb) közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására
irányuló eljáráshoz,
fc) gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz,
g) a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához,
h) a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához,
i) az ügyészség eljárásához,
j) a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok
feladatai ellátása érdekében,
k) a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai
közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása
érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból
nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok
dokumentációjának elkészítéséhez kéri.



Díjmentes lekérdezések aránya

2006 2007 2008 2009 2010

Díjköteles 433 504 498 731 535 508 390 442 343 752

Díjmentes 386 553 433 528 503 054 603 380 306 114

Összesen 820 057 932 259 1 038 562 993 822 649 866

díjmentes az összes %-a47,14% 46,50% 48,44% 60,71% 47,10%

január-február hónap



Kereső felület



Működési folyamat



Térkép alapú keresés



Cím szerinti keresés



EOV koordináta szerinti keresés



WGS koordináta szerinti keresés



A TakarNet24 megvalósulása

Ügyfelek

WEB szerver

Ügyfélkapu

Webes alkalmazások

Szolgáltató adatbázisok

Központi adatbázis

Körzeti földhivatali adatbázisok replikációja

KFH1 KFH1 KFHN



A projekt tevékenységeinek negyedéves ütemezése 

2008 2009 2010 
Tevékenység 

1.n. 2.n. 3.n. 4.n. 1.n. 2.n. 3.n. 4.n. 1.n. 2.n. 3.n. 4.n. 

Pályázat, 
előkészületek 

X X X                   

Folyamatos 
tevékenységek 

      X X X X X X X X   

1. Rendszerterv 
kidolgozása 

      X                 

2. Központi 
adattárház 
alkalmazás 
fejlesztése 

     X X X X X         

3. Központi 
adattárház 
eszközbeszerzése 

      X     X X         

4. Körzeti 
földhivatalonkénti 
adatmigráció 

          X X X X       

5. Központi 
adatszolgáltatás 
ütemezett 
bevezetése 

              X X X     

6. Adatszolgál-
tatás a Központi 
Ügyfélkapu 
Rendszeren 
keresztül 

                X X X   

7. Elektronikus 
Fizetési Rendszer 
bevezetése 

                X X X   

 



dfd Főfolyamatok széthúzv a

FÖMI előkészítő tev ékenységek

tételes állásfoglalások

FÖMI támogató tev ékenységek, programfej lesztés

helyes érték jav aslatokv izsgálata

fizikai jav ítások a körzetben

jogi előkészítő tev ékenységek

jogi csoport megalakul

összes 

körzet 

betöltve

FÖMI-jogi jav ítások elkülönítése

KODE DB 

fizikailag 

elérhető

automatikus  jav ítások futtatása

illegális karakterek keresése

adattáblák-adatterületek felosztása

előzetes elemzés

tételes elemzés, helyes érték jav aslatok 

előállítása

helyes érték jav aslatok 

ellenőrzése
korrekciós jav aslat készítésekörzeti hibák lekérdezése

indulófeltételek

korrekciós jav aslat eldöntése

jav ítások fizikai átv ezetése

folyamat vége

Körzeti DB
(from Business Objects)

KODE elemző DB
(from Business Objects)

független jav ító programok futtatása

:FÖMI fej lesztő

:jogász 

csoporttag

:körzet 

megbízottja

:körzeti 

rendszergazda

jav ítási elv ek kidolgozása

segédadatok előállítása elemzéshez

nem értelmezhető (hibás) bejegyzések 

lekérdezése, jav ítása

Adattisztítás 

környezeti kapcsolatai



Javítási szempontok és célok

1/4.
• Illegális adatsorok megszüntetése, kiigazítása

(nem jogszerű, vagy számítási hibát okozó pl. fokozattábla adatok javítása)

• Országosan egységes azonosító rendszer és

etalon állományok kialakítása
(pl. helységek, devizák, közterület nevek, közterület jellegek, jogi

jellegek, stb.)

• Helyesírási hibák megszűntetése, eltérő

rövidítési módok feloldása



A tisztított adatok köre

• tulajdoni lapon megjelenő adatokban

• tulajdoni lapok háttér adataiban

• ügyviteli rendszerben



A tisztított adatok köre 1/5.

• Ingatlan címekben:

– közterület nevek és jellegek,

– szint megnevezés (épület szint)

– helység-utcanevek és jellegek a létező

közterületek halmazának előállításához

– speciális címek konverziója tagolt címmé



2010.03.20. 21

Összefoglaló

• A projekt végrehajtása lényegében (a 

kritikus út szempontjából) az eredeti 

ütemterv szerint halad.

• A projekt befejezésének határideje 2010. 

szeptember 30.

• A projekt a költségterven belül valósul 

meg.



Weninger Zoltán FÖMI 

weninger.zoltan@fomi.hu

Köszönöm a figyelmet!


