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Tisztelt Kollégák!
A Magyar Közlöny 72. számában megjelent a 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és
térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának
részletes szabályairól, hatályba lép 2015. június 12-én.
4 esetben lehetséges bírság kiszabása.
Az adatátadás elmulasztásáért
A részben vagy egészében közpénzek felhasználásával készített digitális domborzatmodellt, a
topográfiai térképi adatbázis tartalmát érintő adatállományt, az állami távérzékelési adatbázis
adattartalmát érintő adatot kell átadni.
A bírság mértéke az adattartalom előállításához felhasznált közpénz 10%-a, de legalább
50 000 forint, és legfeljebb 20 000 000 forint.
Aki felszólítására a honvédelmi célú feladatok térinformatikai igényeinek biztosítására minden, az
állami topográfiai, valamint a honvédelmi célú térképi adatbázisok aktualizálását érintő adatot nem
ad át, annak a bírság ha az adat részben vagy egészben közpénz felhasználásával került előállításra,
a felhasznált közpénz 10%-a, de legalább 50 000 forint, és legfeljebb 200 000 forint.
Ha nem közpénzből készült, akkor 50 000 forint a bírság.
Jogosulatlan földmérési tevékenységért
Jogosulatlan földmérési tevékenység földmérési szakképzettség hiányában, ingatlan-nyilvántartási
vagy egyéb célú földmérési tevékenységet végezni.
A bírság 100 000 Ft jogsértésenként.
Állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználásáért
Ha az adatokat nem a megjelölt célra, vagy díjfizetés nélkül használják fel, a bírság 100 000 Ft.
Légitávérzékelési tevékenység jogosulatlan végzéséért
Aki ezt a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően végzi, annak a
bírság 100 000 Ft.
A bírságot a FÖMI, a kormányhivatalok vagy az MH Geoinformációs Szolgálat szabja ki.
Továbbra sem bírságolható az, aki földmérési szakképzettséggel, de ingatlanrendezői minősítés
nélkül minősítéshez kötött tevékenységet végez.

MFTTT 30. Vándorgyűlése
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság idén július 2. és 4. között Szolnok
tartja Vándorgyűlését. A rendezvény jelmondata: A földügy és a térképészet a nemzetgazdaság
szolgálatában. A részvételre és előadás tartására is lehet még jelentkezni június 15-ig. A
rendezvényről további tudnivalók a http://vandorgyules.mfttt.hu/ címen.
Várják minden kollégánk jelentkezését, a rendezvény az IRM minősítéshez szükséges
továbbképzési pontra akkreditálása folyamatban van.
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