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A FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET A FÖLDÜGYI IGAZGATÁS 

KÖZPONTI SZERVE 

 

Az állami egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis kezelője 

7,6 millió földrészlet és 2,3 millió egyéb önálló ingatlan 

A tulajdoni lapi és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 

integrált kezelése 

Földügyi internetes szolgáltatások (TAKARNET, Földhivatal-online) 

 

 

 

Az állami egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis közhiteles 

változásvezetésének biztosítása 
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A FÖMI szerepe a projektben 

 

Részvétel a jogszabály előkészítő és módosítási feladatokban 

 

A Közhiteles címregiszter és az állami egységes ingatlan-nyilvántartási 

adatbázis közötti kapcsolat megteremtése 
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Jogszabály előkészítés és módosítás 

 

 

Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

 

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 

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

szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 11. §: 

 

(6) Az épület feltüntetési vázrajznak és a változási állománynak 

tartalmaznia kell az újonnan létesített, valamint a már meglévő épületek 

főbejáratainak az épület objektumán belüli címkoordinátáját. 

(7) A telekalakítási vázrajznak és a változási állománynak tartalmaznia 

kell az újonnan kialakított ingatlanok címkoordinátáit. Amennyiben az 

ingatlan nem beépített, vagy a közterület felöli bejárat egyértelműen nem 

határozható meg, akkor a helyrajzi szám beszúrási pontját kell 

címkoordinátaként megadni. 

(8) A (7) bekezdés szerint nem kell címkoordinátát adni a beépítetlen 

mezőgazdasági rendeltetésű földrészleteknek. 

(9) A címkoordinátát a változási vázrajzon fel kell tüntetni. 
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Változási vázrajz 
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A Közhiteles címregiszter és az állami egységes ingatlan-nyilvántartási 

adatbázis közötti kapcsolat megteremtése 

 

Az állami egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis címtartalmának 

leválogatása a címtisztításhoz és az ősfeltöltéshez (6,5 millió rekord) 

(tulajdoni lap és térkép integrált kezelése) 

 

A KCR és az állami egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis kapcsolatának 

kifejlesztése (interfész) 

 

A KCR adatainak áttöltése az ingatlan-nyilvántartási adatbázisba (2015. 06. 

23-ig 1 302 012 rekord) 

 

A KCR változásai hatására bekövetkező térképi változások kezelése (az állami 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis nem tartalmaz címeket, hanem 

utcaneveket és házszámokat) 
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KCR 

 

 

 

 

 

 

Állami ingatlan-nyilvántartási 

térképi adatbázis 

 
 

 

Diófa utca <-> Baross Gábor utca!? 

Tulajdoni lapon nem, azonban a térképen komoly digitális kartográfiai feladat  
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