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A 3D kataszter szükségessége 

Bevezetésének okai: 

•  az ingatlanok értékének növekedése 

• az alagutak, közművek, föld alatti és feletti parkolóhelyek, 
épületek utak/vasutak felett és alatt stb. számának jelentős 
növekedése 

• a 3D térinformatikai rendszerek egyre fejlettebbek, melyek 
lehetővé teszik kataszteri alkalmazásukat  

Elsősorban városi területeken 
az átfedő, kereszteződő és 
egymás felett lévő ingatlanok 
száma jelentősen megnőtt az 
ingatlan-fejlesztéseknek 
köszönhetően 

 A 3D kataszter ezen ingatlanok 
és a hozzá fűződő jogok 
regisztrálásával foglalkozik 
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Tények 
• Valódi 3D kataszterrel jelenleg nem rendelkezik egyik 

ország sem a világon 

• A 3D kataszterrel kapcsolatos kutatások, fejlesztések 
jelenleg is folynak, melyek négy szintre bonthatók: 
• A 3D kataszter jogi keretrendszere 

• A 3D objektumok kezdeti nyilvántartásba vétele 

• „Terület” alapú gondolkodás helyett „térfogat” alapúra kell 
váltani 

• A 3D-s adatkezelés 

• A 3D adatok mennyisége jelentősen megnőtt az utóbbi időben, 
mely elég a megjelenítéshez, azonban a valódi adatkezelés 
(szerkesztés, elemzés, módosítás, lekérdezés) még sok 
kívánnivalót hagy maga után 

• A 3D objektumok megjelenítése, osztályozása és 
szolgáltatása 
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Paksi pincék 

Mi lehet Tokajban??!! 
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Tulajdonjog 

 

Idézet a PTK-ból: 

5:17. § [Az ingatlanon fennálló tulajdonjog terjedelme] 

(1) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld feletti légi térre és a föld alatti földtestre az 

ingatlan hasznosítási lehetőségeinek határáig terjed. 

(2) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld méhének kincseire és a természeti 

erőforrásokra nem terjed ki. 

 

Helge Onsrud (Norvégia): 

„A mennyországtól a pokolig 

terjed az ingatlanon fennálló 

tulajdonjog” 

Egyszerűen áttérünk 2D-ről 3D-re? 
Válasz a kérdésre: Hát nem … 
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Modellezés 

• Nemcsak geometriai, hanem jogi modellezésre is szükség van, mely az 
üzleti folyamatokat határozza meg 

• Különbséget kell tenni az objektum önmaga, illetve az általa 
meghatározott jogi tér között 

• Elvileg végtelen jogi terek is létezhetnek 
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Jogi kérdések 

023 

023 Frsz Tul. lap 

Vezetékjog bejegyzés 

2D 

023 Frsz Tul. lap 

Vezetékjog bejegyzés 

777 Tul. lap 

Vezeték tulajdonjog 

Jogi objektum 

Vezetékjog 

3D 

Egy vezeték tulajdonjog automatikusan generálhat-e szolgalmi jogot a térbeli 

elhelyezkedés miatt? (PTK) 
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Műszaki kérdések 

 

Vektoros modell(élek, 3D topológia 

stb.) ? 

Tesszeláció ? 
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A FÖMI szerepe a 3D kataszterben 

• A jogszabályi háttér az földmérési és ingatlan-
nyilvántartási törvény javasolt módosításával 
megteremtődött, azonban „minden a részletekben 
rejlik” 

• A FÖMI a 3D kataszter megvalósításában több 
szinten is bekapcsolódik: 
• A végrehajtási jogszabályok kidolgozása 

• A műszaki követelmények meghatározása, mind a 
felméréssel, mind az informatikai rendszerrel kapcsolatban 

• A 3D kataszterrel kapcsolatos modellezések végrehajtása, 
mind adatbázis, mind üzleti folyamat szinten 

• A 3D kataszterrel kapcsolatos üzemeltetési feladatok 
megtervezése és végrehajtása 

• A 3D kataszter illesztése a Nemzeti Téradat Infrastruktúrába 
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Végrehajtási jogszabályok 

• A végrehajtási jogszabályok megkövetelik mind a 
kataszterrel kapcsolatos jogi eljárások 
újradefiniálását, amellett, hogy lehetőség szerint a 
hagyományos, bevált eljárásrend ne változzon 

• A végrehajtási jogszabályoknak ki kell térni a 3D 
kataszterrel kapcsolatos felmérési, adatbeviteli és 
adatkezelési részletekre is 

• A végrehajtási jogszabályok tervezeteit pilot 
projektekben tesztelni szükséges  

• A végrehajtási jogszabályok kidolgozásában a 
műszaki és a jogi szakembereknek a lehető 
legszorosabban együtt kell működniük 
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Műszaki követelmények 
• A felméréssel kapcsolatban: 

• Az új törvénytervezet lehetővé teszi korszerű, távérzékelési és 
egyéb technológiák alkalmazását a kataszteri felmérésekben (pl. 
lézerszkenner stb.) 

• A 3D kataszterrel kapcsolatos felmérési követelményeket ezen 
technológiák figyelembe vételével kell meghatározni, melyet pilot 
projektek keretében tudunk tesztelni 

• A meglévő 2D kataszteri térképállományokat ki kell javítani, 
melyhez egy hatékony és gyors térképfelújítási technológiát kell 
kidolgozni 

• Az informatikai rendszerrel kapcsolatban: 
• A 3D kataszterre általánosan elfogadott adatmodell jelenleg nem 

létezik 

• A legáltalánosabb leírásra a CityGML-t használják, azonban ennek 
vannak bizonyos korlátai (pl. lyukak kezelése 3D-ben) 

• A 3D kataszter nagyobb számításigényű rendszer, ezért hardver 
szinten is követni kell a teljesítmény növekedését 

• Fokozni kell a térinformatikai rendszerek 3D-s lekérdezési, 
szerkesztési, adatkezelési kapacitását 
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Modellezés 

• A földügyben jelenleg objektumorientált modellen 
alapuló relációs adatbázis kezelést használunk (lásd. 
DATR/TAKAROS) 

• A 3D kataszterrel kapcsolatos modellezési kihívások, 
mind az adatmodell, mind az üzleti folyamatok 
szintjén az egész adatmodell átgondolását hozza 
magával 

• Az adatmodell lehet, hogy megköveteli az adatbázis 
kezelés átgondolását (pl. relációsról 
objektumorientált relációsra való áttérést), azonban 
ezen döntéseket csak tesztelés és pilot projektek 
végrehajtása után lehet eldönteni  
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Üzemeltetés 

 Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 2011. Január 1-
től érvényes módosítása: 

 „9.§ (2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése – 
függetlenül annak tényleges elhelyezésétől – a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervezet feladatkörébe tartozik „ 

 A 3D kataszter megvalósításának egyik legkényesebb 
része, mivel az üzemeltetés nagymértében függ a 
végrehajtási jogszabályokban megfogalmazott üzleti 
folyamatoktól, a modellezéstől, az adatbázis szerkezettől 
stb. 

 Jelenleg egy jól, stabilan működő rendszerünk van, 
melynek mindennemű változtatása kockázatokkal jár 

 A fenti okok miatt ezt a folyamatot a legkörültekintőbben 
kell megtervezni és végrehajtani  
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Nemzeti Téradat Infrastruktúra 

• A kataszter minden országban (ahol létezik) a 
Nemzeti Téradat Infrastruktúra (NTIS) egyik alapját 
képezi (lásd. új Fttv.) 

• Az NTIS nem azonos az INSPIRE-rel 

• A térbeli objektumokhoz kapcsolódó jogok egyre 
nagyobb szerepet kapnak a téradat 
infrastruktúrákban, melyek egyik hordozója éppen a 
3D kataszter  

• A 3D kataszter (hasonlóan más országokhoz, pl. 
Hollandia, Malájzia) az NTIS geometriai alapjaként 
szolgálhat   
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Összefoglalás 
• A 3D kataszter a modern „Föld” fogalom valódi leképzése 

nyilvántartásunkban 

• A műszaki és jogi peremfeltételek adottak egy valódi 3D 
kataszter kialakítására 

• A FÖMI-nek meghatározó szerepe lesz a 3D kataszter 
megvalósításában, beleértve a térképfelújításokat is 

• A külföldi  példák azt mutatják, hogy a kataszternek 
kulcsszerepe van a „kulcs-nyilvántartások” 
működtetésében, hiszen itt integrálódik a térinformatikai 
és a jogi ismeretek halmaza, mely lehetővé teszi a térbeli 
és jogi információk hatékony kezelését 

• A 3D kataszter csak egységes ingatlan-nyilvántartási 
rendszerben valósulhat meg 

• A 3D kataszter megvalósításának legnagyobb problémáját 
a jogi helyzetek modellezésében látjuk 
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