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Térbeli 

adatinfrastruktúra 
Földügyi Igazgatás 



Megújult intézményi felépítés és adatinfrastruktúra 

• Nemzetközi szinten is kevés olyan szervezet van, ahol az egyes 
állami téradat-nyilvántartások ilyen szinten koncentrálódnak. Ez  
hatékony téradat-menedzsmentet és rugalmas, széleskörű, 
felhasználóbarát adatszolgáltatást tesz lehetővé. 

 

• Az új szervezeti felépítés valamint meglévő adatbázisaink a 
térbeli információ menedzsment központjává alakítja a FÖMI-t 

 
– Központi Egységes Ingatlan-nyilvántartási adatbázis 

– Földhasználati adatbázis 

– MEPAR 

– Corine Land Cover 

– Digitális Ortofotók 
– Űrfelvételek 

– Digitális Domborzatmodell 

– Topográfiai térképi adatbázisok 

– Államhatár adatbázis 

– GNSS szolgáltatások 
– Integrált Geodéziai Alaphálózat stb. 

 
 



Jogszabályi változások 

1997. évi CXLI. törvény 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése - 

függetlenül annak tényleges elhelyezésétől - a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervezet feladatkörébe tartozik. 

   

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezetként a 

FÖMI-t jelöli ki. 

  

A FÖMI - egyedi megállapodás alapján - a földhivatali nyilvántartások 

adatbázisából adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben 

országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, hatósági ellenőrzések teljesítéséhez, 

valamint több földhivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén 

adatleválogatást és adattovábbítást végezhet. 
  





RapidEye űrfelvétel – 2010/10/07 















Tervezett fejlesztések a téradat-
menedzsment hatékonyságának növelése 

érdekében 

• Egységes, vállalati térinformatikai rendszer kiépítése 

– Metaadatbázis épül 

– A meglévő adatbázisok harmonizációja, egységes rendszerben 
történő kezelés, szabályozott hozzáférés 

• A szolgáltatások bővítése és fejlesztése 

– Egységes szolgáltatási felület az Internet felé 

– A GEOSHOP projekt kiterjesztése az ország teljes területére 

– Szabványos téradat szolgáltatások bevezetése (OGC WMS, WFS, 
WCS) 

– A FÖMI-t érintő adatkörökben az INSPIRE adatspecifikációknak 

megfelelő interfészek kifejlesztése 

– A FÖMI szolgáltatásainak elterjesztése, ismeretségének növelése 

a téradat-felhasználók között hazai és nemzetközi szinten 

– Más szervezetek szolgáltatásainak integrációja a FÖMI 
szolgáltatásaiba  

 



1. Felmérés, Analízis, Javaslat, 

Döntés, Rendszertervezés 

2. Központi, Non-stop 

Földügyi nyilvántartási 

szolgáltatások 

4. Központi Tranzakciós rendszer 
3. Ügyfélkapu I. 

(Belépés) 
5. Gazdasági 

Statisztikai 

szolgáltatás 

6. Elektronikus 

Dokumentum 

kezelés 

7. Ügyfélkapu II. 

(On-line ügykezelés) 

8. On-line kapcsolat az egyéb 

közigazgatási rendszerekkel 
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 EKOP pályázat 

Digitális Földhivatali koncepció 



• Központi cím adatbázis kialakítása 
– KSH népszámlálás címadatok felvétele, validálása 

– Az egységes ingatlan-nyilvántartás címeinek 
felhasználása 

– A címek keletkezésének modellezése és az 
adatmodell létrehozása 

– Központi cím adatbázis kialakítása 

 

• Országleltár 
– Technológiai fejlesztések 

– Adatmodell és adatbázis kialakítása és üzemeltetése 

– Online szolgáltatások NFA és MNV részére 

 

Kiemelt projektek 



Szakmai tevékenységek 

• A felsőoktatási együttműködések bővítése és formális keretekbe 

terelése 

• A jogszabályok, szakmai szabályzatok, utasítások megújítása 

napjaink műszaki és informatikai fejlesztési eredményeinek 

figyelembe vételével 

– Nyitás a 3D kataszter felé, országos szintű kataszteri térképi 

adatbázis megvalósításának alapjainak lerakása 

– Az elektronikus és nagytömegű adatot érintő ügyintézés, 

adatszolgáltatás jogi megalapozása 

– A meglévő kataszteri térképi adatbázisok gyors és hatékony 

felújításának jogi és szakmai megalapozása 

– Új fotogrammetriai és ortofotó készítési szabályozás tervezetének 
kialakítása 

– Az objektumorientált topográfiai térképi adatbázisok kialakításának 

szabályozása 

 

 



Köszönöm a figyelmet  

 

 
E_mail: foigazgato@fomi.hu 
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