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Jogszabályi előzmények I.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 

XLVI. Tv.  

3.§ (1) állami alapadatok adatbázisai: 

 a) az államhatár adatbázisa, 

 b) az alapponthálózati pontok adatbázisa, 

 c) az állami földmérési alaptérképi adatbázis, 

 d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, 

 e) az állami topográfiai térképi adatbázisok, 

 f) az állami távérzékelési adatbázisok, 

 g) a honvédelmi célú térképi adatbázisok, 

 h) a Földrajzinév-tár adatbázis és 

 i) az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai. 
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Jogszabályi előzmények II. adatszolgáltatás 
63/1999 (VII.21) FVM-HM-PM együttes rendelet 

• Alapvetően díjköteles tevékenység 

• Kivételek (14.§): 

      - statisztikai célból 

      - állami alapmunka végzés céljából 

      - oktatási és kutatási célból(miniszteri 

engedély!) 

      - katasztrófa esetén az irányító szerv részére 
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• 15. § (1) A nagyméretarányú térképi állami alapadatok 

felhasználásával előállított és működtetett nyilvántartási és 

térinformatikai rendszerek (önkormányzati, központi közmű, 

szakági közmű és bármely egyéb térképi alapú nyilvántartás) 

tulajdonosai a nyilvántartási és térinformatikai rendszerek 

állami alapadat tartalmáért – minden év június 30-áig – az 1. 

számú melléklet 6. számú táblázatában meghatározott díjat 

fizetik az illetékes megyei földhivatalnak, illetve a FÖMI-nek. 

 Nyilvántartási, 

Térinformatikai, 

Tervezési rendszerek 

5000 ha-ig 20 Ft/év/ha 

Állami alapadat 5001-20000 ha-ig 15 Ft/év/ha 

Tartalma után 20001-60000 ha-ig 10 Ft/év/ha 

Jogszabályi előzmények III. adatszolgáltatás 
63/1999 (VII.21) FVM-HM-PM együttes rendelet 
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• 15.§ (2) Állami alapadatokat tartalmazó térképekből 

átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek 

készítéséhez az FVM*, az NKP keretében készült 

adatállományok esetében az NKP Kht.**, illetve a 

honvédelmi miniszter képviseletében eljáró MH TÉSZ 

***vezetőjének engedélye szükséges. 

• *:VM 

• **: NKP Nonprofit Kft. 

• ***:MH Geoinformációs Szolgálat 

Jogszabályi előzmények IV. adatszolgáltatás 
63/1999 (VII.21) FVM-HM-PM együttes rendelet 
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• (3) Az adatfelhasználás engedélyezését az 

engedélyezésre jogosult megtagadhatja, ha a 

felhasználó a kérelmet megelőző két év során 

jogosulatlanul használt fel állami alapadatot, és 

a jogosulatlan felhasználást jogerős 

államigazgatási határozat vagy jogerős bírói 

ítélet megállapította. 
 

 

Jogszabályi előzmények V. adatszolgáltatás 
63/1999 (VII.21) FVM-HM-PM együttes rendelet 
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• (4) Minden olyan térképművön – megjelenési formájától 

függetlenül –, amely az adatszolgáltató szervek által 

rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, 

fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az 

adatfelhasználást engedélyező nevét, a kiadás 

sorszámát, valamint a következő szöveget: „Készült az 

állami alapadatok felhasználásával”. A térképmű egy 

példányát változatlan utánnyomás esetén is annak 

elkészülte után 15 napon belül az engedélyező részére 

le kell adni. 

 

Jogszabályi előzmények VI. adatszolgáltatás 
63/1999 (VII.21) FVM-HM-PM együttes rendelet 
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• 9. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység 

összhangját és a szakmai követelmények 

érvényesülését a szakigazgatási szervezetek a 

földmérési szakfelügyelet útján biztosítják. 

• (2) A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik 

különösen e) a földmérési adatok és az állami földmérési 

alaptérképek, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

térképek, továbbá a földhivatali adatbázisból 

szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó 

előírások betartásának ellenőrzése; 

Jogszabályi előzmények VII.  

16/1997 FVM rendelet 

Állami alapadatok jogszerű felhasználása 
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Változó felhasználói igények 

 

Egyszeri adatfelhasználás helyett online 

adatszolgáltatás iránti igény 

Online adatszolgáltatás keretében hozzáfért 

adatok felhasználói igény szerinti tematikával 

történő felhasználása 

 

Kész szoftvermegoldások (rendszerek) a fentiek 

megvalósítására 
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Változó jogszabályi környezet 1. 

• Az Fttv. 38. §. (2) alapján felhatalmazást kap a miniszter, 

hogy …b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység részletes szabályait és 

követelményrendszerét, a minősítés és az állami átvétel 

rendjét, 

• f) a földmérési szakfelügyelői feladatok részletes 

szabályait, …rendeletben állapítsa meg. 

• Az Fttv. 38. §. (3) alapján felhatalmazást kap a miniszter, 

hogy a honvédelemért felelős miniszterrel 

egyetértésben, rendeletben határozza meg:… 

• c) az állami alapadat-adatbázisok jogszerű 

felhasználásának és a felhasználás ellenőrzésének 

rendjét, 
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Változó jogszabályi környezet 2.  

szakképzettség-felsőfokú 
• A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete a földmérési és 

térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

szakképzettségről  

• Az Fttv.szerint  földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

felsőfokú végzettségnek minősül: 

• az egyetemi végzettség közül, amely okleveles mérnöki, okleveles 

földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, 

földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az 

okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett 

képesítés, 

• a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a 

földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező 

mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki 

szakirányon szerzett képesítés, amennyiben az rendelkezik az 1. 

mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból legalább 

hetven kredittel, 
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• a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az 

okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az 

okleveles birtokrendező mérnöki képesítés, amennyiben 

az alapvégzettségét az a) és d) pontokban 

meghatározott szakokon szerezte. A más szakokon vagy 

alapszakokon végzetteknek az 1. mellékletben 

meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból, a 

felsőoktatási intézményben szerzett minimum hetven 

kredittel kell rendelkeznie, 

• az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az 

építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat 

(építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), 

földmérő és földrendező mérnöki képesítés, 
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Változó jogszabályi környezet 3.  

szakképzettség-felsőfokú 
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• az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az 

okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész 

végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen 

szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, 

amennyiben az 1. mellékletben meghatározott 

tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven 

kredittel, 

•  a külföldön szerzett, az a) – d) pontokban 

meghatározott szakképzettségeknek megfelelő, a 

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által 

elfogadott, honosított képesítés, amennyiben az 1. 

mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból 

rendelkezik legalább hetven kredittel. 
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Változó jogszabályi környezet 4.  

szakképzettség-felsőfokú 

Állami alapadatok jogszerű felhasználása 
GIS OPEN 2013. március 14 
 

 



• a földmérő technikusi, a földmérő és 

térinformatikai technikusi, a földmérő térképész 

és térinformatikai technikusi, a földmérő 

technikus elágazáson, földügyi térinformatikai 

szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, 

létesítménygeodéta szaktechnikusi és 

távérzékelési szaktechnikusi képesítés, 

• az olyan egyéb szaktechnikusi, technikusi, illetve 

szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő 

(érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel. 
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Változó jogszabályi környezet 5.  

szakképzettség-felsőfokú 
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A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete az 

állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról 

4.§ (1) Amennyiben az adatigénylő egyéb célú* földmérési 

tevékenységhez az átadott állami alapadatok 

felhasználásával nyilvántartási, térinformatikai rendszert 

hoz létre, vagy üzemeltet, illetve abból harmadik fél 

részére értéknövelt terméket állít elő, akkor adat-

felhasználási szerződést kell kötnie az adatszolgáltató 

szervvel. 

*:minden ami nem állami alapfeladat, nem állami alapmunka, nem 

ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munka 

 

 

Változó jogszabályi környezet 6.  

adatfelhasználás 
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A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete az állami alapadat-

adatbázisok felhasználásáról 

4.§ (2) Az adat-felhasználási szerződés(nek) a polgári szerződésekre 

vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza 

különösen: 

A,az adatfelhasználó és adatszolgáltató közötti adatátadás módját, 

B,az adatfelhasználás tárgyát, 

C, az adatfelhasználás időtartalmát, 

D, az átadott adatok személyi felelősét az adatigénylőnél 

E, az adatigénylő által az állami alapadatokból előállított termék, vagy 

kutatási eredmény harmadik fél számára történő átadásának vagy 

publikálásának módját, 

F, az adatok visszaadásának vagy megsemmisítésének módját. 

 

Változó jogszabályi környezet 7.  

adatfelhasználás 
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A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete az állami alapadat- 

adatbázisok felhasználásáról 

4.§ (3) A(z) Fttv. 3. § (1) bekezdésének a,-f, valamint h, pontjában 

meghatározott állami alapadatok adatbázisait az Fttv. 6. § (2) 

bekezdésében meghatározott hálózati szolgáltató harmadik fél 

számára térinformatikai adatbázisok üzemeltetéséhez nem adhatja 

tovább, csak a szolgáltatási szerződésben meghatározott 

jogosultságokkal az adathozzáférést biztosíthatja. 

(4) Az adatigénylő nem adhatja tovább az adatszolgáltatótól hálózaton 

kapott szolgáltatást. 

5.§ Az adatigénylő az állami alapadat-adatbázisból származó adatokat 

kizárólag az általa az adatszolgáltatás iránti kérelemben megadott 

célra, illetve az engedélyben és szerződésben rögzített módon 

használhatja fel. 

 

Változó jogszabályi környezet 8.  

adatfelhasználás 
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A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete az állami 

adatbázisok felhasználásáról 

4.§ (3) A(z) Fttv. 3. § (1) bekezdésének a,-f, valamint h, pontjában 

meghatározott állami alapadatok adatbázisait az Fttv. 6. § (2) 

bekezdésében meghatározott hálózati szolgáltató harmadik fél 

számára térinformatikai adatbázisok üzemeltetéséhez nem adhatja 

tovább, csak a szolgáltatási szerződésben meghatározott 

jogosultságokkal az adathozzáférést biztosíthatja. 

(4) Az adatigénylő nem adhatja tovább az adatszolgáltatótól hálózaton 

kapott szolgáltatást 

5.§ Az adatigénylő az állami alapadat-adatbázisból származó adatokat 

kizárólag az általa az adatszolgáltatás iránti kérelemben megadott 

célra, illetve az engedélyben és szerződésben rögzített módon 

használhatja fel 

 

Változó jogszabályi környezet 9.  

adatfelhasználás 
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Változó jogszabályi környezet 10.  

ellenőrzés rendje 

• A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete az 

állami adatbázisok felhasználásáról 

• 9. § (1) Az állami alapadat-adatbázisokból származó 

adatok jogszerű felhasználását a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az 

ingatlanügyi hatóságok az illetékességi területükhöz 

tartozóan jogosultak ellenőrizni. 

• (2) Az ellenőrzést a megyei kormányhivatalok 

földhivatalai valamint a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szerv a földmérési szakfelügyelői 

feladatok részletes szabályairól szóló rendeletben 

foglaltak szerint végzik. 
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• 10. § (1) Az állami alapadat-adatbázisok felhasználója 

által készített termékek átadásakor az átvevő köteles 

vizsgálni az alapadatok jogszerű felhasználását. 

Jogszerűtlenség esetén az átvevőnek bejelentési 

kötelezettsége van az adatszolgáltató, vagy az illetékes 

szakfelügyelet felé. 

• (2) Az átvevő ezen bejelentési kötelezettségének 

elmulasztása esetén a szakfelügyelet a bírság 

kiszabásával kapcsolatos Kormányrendeletben foglaltak 

szerint jár el. 
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Változó jogszabályi környezet 10.  

ellenőrzés rendje 
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Változó jogszabályi környezet 11.  
jogosulatlan felhasználás 

• Jogosulatlan földmérési és térképészeti állami alapadat használatnak 

minősül, ha: 

• bármely fél, szerv, vagy személy az Fttv. 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott állami alapadatokat használ fel és az adattulajdonos részére 

nem fizette meg az igazgatási szolgáltatási díjat,  

• az állami alapadatokat tartalmazó termékekből átdolgozott (értéknövelt) 

vagy azonos tartalmú termékek készítéséhez nem fizette meg az adat-

felhasználási díjat, 

• az alapadatot többször felhasználja az ismételt adatdíj megfizetése nélkül, 

• az alapadatot nem az adatigénylésben, vagy az engedélyben, vagy a 

szerződésben rögzítettek szerint használja fel, vagy kezeli, 

• az alapadatot nem az adatszolgáltatásra jogosult szervtől szerezte be, 

• az alapadatot – erre vonatkozó jogszabály, engedély, felhatalmazás, vagy 

szerződés hiányában – más felhasználó (azaz harmadik fél) rendelkezésére 

bocsátja, 

• az adatszolgáltató engedélye nélkül az állami alapadatok másolása, 

sokszorosítása. 
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A vidékfejlesztési miniszter …/2013 (…..) rendelete …..a földmérési 

szakfelügyelői feladatok részletes szabályainak…….végrehajtásáról 

A 16. § (3) bekezdésének e)* pontjaiban foglaltakat valamint az állami 

alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének 

és felhasználásának jogszerűségét a FÖMI első fokú szakfelügyeleti 

ellenőrzés keretében is vizsgálhatja. 

 

*: a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokból 

szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások 

betartásának ellenőrzése 

Változó jogszabályi környezet 12.  

ellenőrzés 
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A konferencia meghirdetett címe: 

„Jogi változások – informatikai válaszok” 

A felhasználói igények alapján a valós élet 

által diktált folyamat: 

„informatikai változások – jogi válaszok” 

 

Köszönöm a figyelmet! 

Összefoglalás 
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