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18. fejezet - Egyes további (változási) 
vázrajz-készítési munkák 
végrehajtásának feladatai 

1. 18.1 Bevezetés 

A földrészletre vonatkozó vázrajzok közül megismerkedtünk már a telekalakítási munkákkal és a kisajátításhoz 

készítendő munkarészek feladataival. Ebben a fejezetben további munkafajták végrehajtását tanulhatja meg. 

Talán nem haszontalan jelen tananyag megismerése előtt visszatekinteni a 11. és a 12. modulban leírtakra 

(legalább az ellenőrző kérdések megválaszolásának megkísérlésével), mert azok az ismeretek is szükségesek a 

munkafajták feladatainak teljeskörű feldolgozásához, hiszen itt nem ismételhetők meg – terjedelmi korlátok 

miatt – mindannyiszor az általában leírtak. 

A fejezetből megismeri: 

• a település- és fekvéshatár változások földmérési feladatait, 

• a földrészletek felmérésének és kitűzésének munkáját, 

• a művelési ág változásokra (és művelés alól történő kivonásra) vonatkozó vázrajzok készítésének feladatait, 

• az épületlétesítéssel és bontással kapcsolatos földmérési munkákat, 

• az önálló ingatlanok bejegyzéséhez készítendő vázrajzokat, 

• szolgalmi- és vezetékjog bejegyzéséhez szükséges vázrajzkészítést, 

• több kezelő, és haszonélvezeti jog bejegyzéséhez szükséges földmérési feladatokat. 

A modul feldolgozása után képes lesz: 

• különbséget tenni az itt felsorolt munkafajták között, 

• végrehajtani a vázrajzkészítésekhez szükséges feladatokat. 

2. 18.2 Állam- település- és fekvéshatár-változások 
dokumentációjának elkészítése 

2.1. 18.2.1 Változási vázrajz az államhatár változásáról 

Az államhatár változásával kapcsolatos földmérési munkákat hatósági jogkörében eljárva a FÖMI végzi. 

A változási vázrajzot és a kapcsolódó munkarészeket a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokat felhasználva a 

FÖMI készíti el a 46/2010 FVM rendelet 7. és 8. mellékletekben megadott minta szerint, melyet vizsgálatra, 

záradékolásra és átvezetésre [5] alapján az érintett megyei földhivatal útján ad át az érintett elsőfokú 

földhivatalnak. 

A határszerződésen alapuló okmányokat – a hatályba lépését elrendelő jogszabály jogerőre emelkedése után – a 

FÖMI az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges munkarészekkel együtt megküldi az illetékes megyei 

földhivatalon keresztül az illetékes körzeti földhivatalnak, aki az átvezetést hivatalból elvégzi. 

Az államhatár változási vázrajzra és a hozzátartozó területkimutatásra láthatunk példát a 18.1 és 18.2 sz. 

ábrákon. 
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18.1. ábra: Államhatár változási vázrajz 
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18.2. ábra: Területelszámolás államhatár változáshoz 

2.2. 18.2.2 Változási vázrajz a közigazgatási egységek és 
fekvések határvonalának változásáról 

A település- illetve a fekvéshatárok változásának sajátossága, hogy a munka nemcsak több földrészletre terjed 

ki, de a földrészletek átkerülnek más fekvésbe vagy településbe is, amelynek az alaptérképei esetleg eltérő 

pontossággal készültek. 

Ha a területváltozás az 5 (öt) ha-t meghaladja 

• területátcsatolásként kell kezelni; 

• műszakilag indokolható határkiigazításról az 5 ha alatti módosításkor beszélhetünk, amennyiben valóban 

indokolt a változtatás. 

Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település 

önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek 

záradékolásához a képviselő-testületi határozatot is csatolni kell. 

Amennyiben a területek külterületből belterületbe kerülnek, a mező- vagy erdőgazdasági termelés valószínűleg 

megváltozik, azaz a területek művelés alól kivett kategóriába kerülnek. Ebben az esetben is engedélyeztetni kell 

a más célú hasznosítást az ingatlanügyi hatósággal (földhivatallal), amint azt a 18.4.2 alpont leírja és a 

szükséges munkarészeket aszerint el kell készíteni, valamint az engedélyt az önkormányzatnak meg kell kérnie. 

Előfordulhat, hogy az új vonal metszi az érintett földrészletek korábbi határvonalát, ekkor azt be kell mérni, és a 

metszéspontot kiszámolva dönteni a határvonal végleges helyzetéről, azonosítókkal ellátni az egyes területeket, 

majd kiszámolni nagyságukat és terület-elszámolásba foglalni. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a pontosabb 

térképpel rendelkező egységbe ne kerüljön kevésbé pontos térképi részlet, ezért ilyenkor gondoskodni kell az 

átkerülő területek megfelelően pontos felméréséről. 

Közigazgatási egységek és fekvések között közvetlenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsatolás 

csak a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani. 
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Az átcsatolás után felhasználható helyrajzi számokat az adatszolgáltatáskor a földhivatal adja meg. 

A változási vázrajzot a határátcsatolással érintett teljes területre vonatkozóan a változással érintett közigazgatási 

egységek és fekvések hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisait is figyelembe véve - a nagyobb 

pontosságot biztosító technológiai eljárás követelményeinek betartásával, a 18.1 és 18.2 ábra szerint kell 

elkészíteni. 

A munkafázisokat és munkarészeket ezek alapján kell megtervezni, végrehajtani és dokumentálni a változást. 

2.2.1. 18.2.2.1 Az átcsatolás földmérési munkálatainak folyamata 

Az átcsatolási földmérési dokumentációja készítésének folyamata a következőket tartalmazza: 

a. Helyszíni szemle (bejárás). 

b. Új határleírási jegyzőkönyv és vázlat készítése. 

i. Megosztandó földrészletek tisztázása. 

a. Új határjelek állandósítása. 

b. Az átcsatolandó földrészletek helyrajzi számának és területeinek összesítése. 

c. Az új határtöréspontok numerikus bemérése és területszámítása. 

d. A változási vázrajz elkészítése és a változott területek kimutatása. 

e. Átnézeti térképvázlat készítése. 

f. Szakvélemények (szakhatósági hozzájárulások) beszerzése. 

 

 

2.2.2. 18.2.2.2 Készítendő munkarészek (település/fekvésenkénti bontásban) 

a. Változási vázrajz, 

b. Bemérési és koordináta-számítási munkarészek, 

i. Területszámítási vagy pontvázlat 

a. Területszámítás és területegyenleg (területkimutatás), 

b. Műszaki leírás, 

c. Vizsgálati jegyzőkönyv, 

d. Átnézeti térkép (mint a határvázlat érintett szakaszának) módosításával, 

e. Egyéb, az adott területre és technológiára vonatkozó dokumentációk, 

f. Digitális állományok, 

g. Tulajdoni lap másolatok/kivonatok. 

A műszakilag indokoltnak tekinthető határmódosítás lehetséges módjaival a DAT1 szabályzat 3.2.1.3 pontja 

alapján a Nagyméretarányú térképezés I. tantárgyban (4. modul) találkozhattunk (természetes vagy mesterséges 

létesítmény egyik – a természetben azonosítható - oldalára kerül át a határvonal, elkerülve összefüggő területek 

átmetszését). Településhatárt érintő esetekben, ha mindkét szomszédos település azonos földhivatali körzetbe 

tartozik, akkor a körzeti, ha különböző körzetbe, akkor a megyei földhivatal hoz határozatot (az illetékes 

önkormányzatok véleményének meghallgatása mellett). 
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A területszámításokat koordinátákból kell végezni, területátcsatolásnál az egész (megosztás utáni) 

földrészletekre, műszaki határvonal módosítás esetén a metsző vonalak metszéspontjainak figyelembevételével 

arra is tekintettel, hogy az eleső és a hozzácsatolandó területrészeket külön (is) kilehessen számolni. A 

számításról pontszámos (területszámítási) vázlatot kell készíteni a térkép másolatán. Amennyiben az átcsatolás 

után egyes földrészleteket célszerűen össze kellene vonni a befogadó egység szomszédos földrészletével, a 

számításoknál erre utalni kell, majd az összevonásokat az átcsatolás után el kell végezni. 

A település- vagy fekvéshatár változásra irányuló munkákkal egyidőben el kell készíteni az érintett település(ek) 

összterületének fekvés-szintű területkimutatását is. 

3. 18.3 Földrészletre vonatkozó további vázrajzok 

3.1. 18.3.1 Földrészletek felmérése 

A felmérés során a földrészletek és a földrészleten belüli állami alapadatok (alrészlet, épület, építmény, egyéb 

természetes vagy mesterséges tereptárgy stb.), valamint előre meghatározott alapadatok tényleges helyzetét kell 

meghatározni vízszintes, és a megrendelő igénye esetén magassági értelemben is. A felmérés során a 

pontmeghatározások megbízhatóságára a digitális újfelmérésre vonatkozó tűréshatárokat kell alkalmazni. 

A felmérés végrehajtására a Nagyméretarányú térképezés I. tantárgyban elsajátított módszerek és műszerek 

felhasználásával, a vonatkozó szabályok betartásával kerülhet sor. Tartalmilag az adott nyilvántartási térképi 

állapot határozza meg a mérendő részleteket és az dominál az elvárt pontosság tekintetében is. 

Az állami alapadatok felhasználásával végzett földrészleten belüli felmérések, valamint megvalósulási térképek 

készítése során az adott földrészlet határvonalainak természetbeni helyzetére ellenőrző méréseket kell végezni. 

A felmérés eredményét felmérési vázrajzon vagy megvalósulási térképen kell ábrázolni, változási állományt 

nem kell készíteni. 

Általában a határvonalak közötti természetbeni terület kiszámítását is szokás elvégezni, tájékoztatásul. 

A földhivatal részére a felmérési vázrajz egy kinyomtatott példányát, valamint felmérés egyéb munkarészeit át 

kell adni. Megvalósulási térkép esetében a felmérés eredményét elégséges adathordozón digitális, vektoros 

állományban, az állomány rétegkiosztására vonatkozó információt is tartalmazó kísérő bizonylattal átadni a 

földhivatalnak. 

Az állami alapadatok felhasználásával végzett - legalább egy felmérési tömb vagy egy közterületi földrészlet 

területét érintő - tervezési célú térképek készítése esetén a közterületi földrészletek főbb töréspontjaira 

ellenőrző mérést kell végezni, a földrészletek természetbeni és jogi határvonala közötti eltérések feltárása 

érdekében. 

Az ellenőrző mérések eredményét. 

• a határpontokat tartalmazó vektoros adatállományban vagy 

• pontszámokkal beazonosítható koordináta jegyzékben elektronikus dokumentum formában, valamint 

• az ellenőrző pontmeghatározás mérési adatait elektronikus formában kell a földhivatalnak átadni. 

• Az ellenőrzések eredményét tartalmazó munkarészek kísérő bizonylattal együtt elektronikus levél formájában 

is benyújthatók a földhivatalhoz. 

Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradékolja, az állami alapadatok ellenőrző mérése során 

meghatározott koordinátákat településenkénti bontásban, az állami alapadatoktól elkülönítve tárolja. 

3.2. 18.3.2 Földrészlethatárok töréspontjainak kitűzése 

A földrészletek határvonalának kitűzése - főleg belterületben a telkek beépítésekor, kerítés építése előtt, vagy a 

határvonal vitás helyzete miatt - gyakori feladat. Ekkor a térképen ábrázolt határvonalnak megfelelő 

töréspontokat a terepen ki kell tűzni és – legalább ideiglenesen – meg kell jelölni. 
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Többnyire magánszemélyek rendelik meg a kitűzési munkát, de esetenként ún. jogi személyek (cégek és más 

ún. közületek) is igényelhetik. 

A kitűzés a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak helyszíni 

kijelölésére irányuló földmérési tevékenység. 

A kitűzési munkát végzőnek ingatlanrendező földmérői minősítést adó engedéllyel kell rendelkeznie. A kitűzési 

munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős. 

Kitűzési munka peres eljárás alatt levő földrészleten nem végezhető, kivéve, ha a bíróság a peres eljárást a 

felek kérelmére - a kitűzési munka elvégzéséig - felfüggesztette, továbbá ha az igazságügyi földmérő szakértő a 

bíróság kirendelésére végez kitűzési munkát. 

3.2.1. 18.3.2.1 Adatgyűjtés 

Az adatgyűjtést a körzeti földhivatalban kell elvégezni és a változási vázrajzkészítésnél tárgyaltak szerint kell 

végrehajtani (térképkivágat, analóg másolat, területi adatok, korábbi munkák és a mérési vázlat adatai, stb.). 

Ha egy korábbi per eredményéről a földrészlet határvonalára vonatkozó bírósági határozat nem áll a földhivatal 

rendelkezésére, akkor a földhivatal hivatalból megkeresi a bíróságot, kérve az ítélet és az annak alapját képező 

változási vázrajz megküldését. 

Ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonala eltér az ítéletben jogerősen 

megállapított határvonaltól, a kitűzést fel kell függeszteni és az eltérésről a munkát végző köteles értesíteni a 

földhivatalt. 

A kitűzés előkészítése során észlelt felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatalnál 

kezdeményezni kell. Ebben az esetekben a kitűzési munkálatokat ugyancsak fel kell függeszteni és csak a hiba 

kijavítására vonatkozó földhivatali határozat jogerőre emelkedése után szabad azt folytatni. 

Ismételt kitűzés esetén, vagy ha a szomszédos földrészlet kitűzése korábban már megtörtént, a korábbi 

munkarészek mérési adatait - pl. mérési és kitűzési vázlat, változási vázrajz stb. - figyelembe kell venni. 

3.2.2. 18.3.2.2 A kitűzés irodai előkészítése 

A kitűzés előkészítéseként meg kell állapítani, hogy az érintett területre mely munkarészekben, milyen mérési 

adatok állnak rendelkezésre. Ezeket a kitűzési vázlaton eltérő színnel kell ábrázolni, megjelölve, hogy az egyes 

adatokat melyik munkarészekből vették át. Meg kell vizsgálni, hogy a térképi ábrázolás összhangban van-e 

ezekkel a mérési adatokkal, és ezek milyen mértékben használhatók fel közvetlenül, vagy közvetve a 

földrészlethatár kitűzéséhez. Ilyen munkarészek: felvételi előrajzok, mérési jegyzetek, mérési vázlatok, 

tömbrajzok, kitűzési vázlatok, megosztási vázrajzok, földrészlethatár kitűzési vázlatok. 

Ellenőrző területszámítással vizsgálni kell, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplő alakzat 

összhangban van-e a rendelkezésre álló adatokkal és a méretek milyen mértékben használhatóak fel a földrészlet 

határ kitűzésénél. A beszerzett adatokat (méreteket) egy mérési jegyzeten/vázlaton kell összegyűjteni, 

megkülönböztetve azok származását. 

Ha a térképi ábrázolás, valamint a mérési és a területi adatok összhangban vannak, az adatok felhasználásával 

meg kell állapítani a kitűzési méreteket is, amelyek alkalmasak lehetnek a kitűzéshez felhasználható térkép-

terepazonos pontok azonosításához. 

Ortogonális kitűzéshez a térkép alapján egy olyan mérési vonalat választunk, amely vélhetően a terepen is 

kijelölhető. Ezután arra vonatkozóan kiszámítjuk a környező, azonosnak tekintett és a kitűzendő pontok 

merőleges kitűzési adatait (derékszögű kitűzésnél a végméretet is). 

Mérőállomással történő kitűzéshez (feltételezve a beépített szoftvereket) a poláris kitűzési adatok kiszámítása 

mellett célszerű, ha tájékozás céljára is számítunk adatokat. (Mérőállomás használata esetén, ha elegendő számú 

azonos pont áll rendelkezésre, nem feltétlen kell alappontokra tájékozni: amennyiben ezeket a pontokat be 

tudjuk mérni, egy transzformációs számítás után korrekt kitűzési adatokat kaphatunk a műszer rendszerében.) 

GPS berendezéssel való kitűzéskor ugyancsak az azonosnak tekintett pontok és a kitűzendő pontok koordinátáit 

használjuk fel, de előtte meghatározzuk azok terepi helyzetét (akár helyi rendszerben) és ugyancsak (a 
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megfelelő feltételek teljesülése utáni) transzformációval számíthatjuk ki a környezetbe illesztett kitűzési 

adatokat. 

Fontos tehát azt megszívlelni, hogy a „csupán” alappontokra való bemérés és kitűzés ugyan abszolút értelemben 

valószínűleg helyes lehet, de ha a kitűzött birtokhatár-pontok nem illeszkednek be a környezetükbe, akkor 

súlyos hibát követnénk el (Ugyanis térképeink egy része csupán relatív értelemben ábrázolja a hibahatárokon 

belül elfogadható pontossággal a terepi állapotot. Ezért kell inkább a térkép-terepazonosság vizsgálata után ezek 

közé beilleszkedő módon elvégezni a kitűzést! 

3.2.3. 18.3.2.3 Terepi kitűzés végrehajtása 

A terepmunka időpontjáról a megrendelőt és az érintett szomszédos földrészletek tulajdonosait írásban 

értesíteni kell. 

A földrészlet határ helyszíni kitűzését kitűzési vázlat alapján kell végezni. A 18.3 sz. ábra mintájára elkészített 

vázlaton fel kell tüntetni a kitűzendő és az ellenőrzés céljára felhasználható pontokat, határvonalakat, méreteket 

és a felhasznált egyéb adatokat. 

Terepen a kitűzési vázlaton lévő méretekkel ellenőrizni kell a kitűzendő földrészlet természetbeni határvonalát. 

A térképi és a természetbeni állapot összehasonlítására a földrészlethatártól jobbra és balra - a földrészlet 

mindkét végénél további 3-4 szomszédos határvonal helyzetét kell mérni és a mérési eredményeket össze kell 

hasonlítani a kitűzési vázlat előkészítése során kiválasztott ellenőrző méretekkel. Amennyiben a mérhető 

távolságok nem mindegyike került előzetesen kiszámításra, a terepen kell arról gondoskodni. Az eltérések 

alapján lehet megállapítani a kiindulásként elfogadható (térkép-terepazonos) pontokat. 

Arra is kell gondolni, hogy belterületen járdaépítés, vagy egyéb célokból, megváltoztathatták az utca 

határvonalát, külterületen pedig az utak használati vonala térhet el a térképi helyétől, ezért kell az ellenőrző 

méréseket nemcsak az utcavonal irányában, hanem arra merőleges irányban is el kell végezni. Meg kell 

állapítani például az utca/út vonalának a két oldalán azonosítható régebbi épületektől mért távolságát, vagy 

egyéb módon kell meggyőződni az azonosságról. 

A kitűzéshez felhasználhatók még az utca szemközti oldalán levő, vagy a farmezsgyéhez a másik oldalról 

csatlakozó földrészlethatárok is (legalább az irányuk leolvasásával). 

A kitűzési vázlatot ki kell egészíteni az ellenőrzésül a helyszínen mért adatokkal, és fel kell tüntetni, hogy a 

kitűzött határvonal töréspontjait hogyan jelölték meg. 

A kitűzés során az eljáró földmérő köteles a kitűzendő pont természetbeni helyét a megadott tűréshatárokon 

belül - az alkalmazott módszertől függetlenül - az eltérés arányos elosztásával meghatározni. A természetben 

már megjelölt határponthoz képest a megadott tűréshatáron belül újabb határjelet elhelyezni nem szabad! 

A kitűzött határpontokat vízszintes értelemben centiméter élességgel azonosítható jellel kell megjelölni. 

Ha a kitűzött határvonal helyzete a tényleges használattól a megengedett értéknél nagyobb mértékben tér el, 

akkor a természetben használt határvonalat be kell mérni, annak helyét és meghatározó méreteit a kitűzési 

vázlaton a jogerős állapottól eltérő módon fel kell tüntetni. A kitűzött és a jogi állapot közötti terület 

különbségét ki kell számítani. A kitűzési vázlaton a térképi és a természetbeni állapot közötti eltérésnek 

megfelelő területrészt meg kell jelölni. 

3.2.4. 18.3.2.4 Teendők a határvonal eltérése esetén 

A mérést célszerű úgy szervezni, hogy a tulajdonosok, vagy hozzátartozóik és más érdekeltek együtt vegyenek 

részt abban. Különös figyelmet kell fordítani azokra a munkákra, amelyeknél előrelátható, hogy a határvonal 

eltérése miatt bírósági eljárásra került sor. Ilyenkor a földmérő a felekkel mindig csak mindkettő jelenlétében 

tárgyaljon, hogy részrehajlással ne vádolhassák. 

Amennyiben a korábbi munkarészekből átvett, vagy az adatbázisból származó méret a természetben talált 

helyzettel a pontok azonosítására megadott értékeken belül egyezik, általában a természetbeni állapotot kell 

elfogadni. Ha ezek a pontok nincsenek állandó módon megjelölve, akkor a határpontokat ideiglenesen 

facövekkel, aszfalt burkolatban hilti szeggel, betonburkolat esetében karcolással és festéssel jelölhetjük meg. 

Külön kívánságra (megrendelésre) háromszög keresztmetszetű betonoszloppal állandósíthatók a kitűzött pontok. 
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Ha a térkép és a természetbeni állapot közötti eltérés nagyobb az előbbi bekezdésben hivatkozott értéknél, a 

térképről származó kitűzési méretnek megfelelő helyet kell kijelölni a terepen. Ilyenkor vizsgálni kell az eltérés 

okát. 

a.) Ha az eltérés a szomszédos földrészletben megtalálható, akkor az érdekelt tulajdonosok állásfoglalása 

szerint kell eljárni. 

• Ha az érdekelt tulajdonosok egybehangzóan a természetbeni állapotot kívánják fenntartani, erről 

jegyzőkönyvet kell készíteni és velük aláíratni. A megrendelés teljesítése során olyan változási vázrajzot kell 

készíteni, amely alkalmas a természetben talált állapot ingatlan-nyilvántartási átvezetésére. Ilyen esetben 

figyelmeztetni kell az érdekelt feleket, hogy a határvonal módosításához a telekalakítási hatóságtól az 

engedélyt a természetbeni helyzet szerint meg kell kérni, továbbá, hogy a változás csak akkor vezethető át az 

ingatlan-nyilvántartáson (és a földmérési alaptérképen), ha a változás jogi rendezése is megtörtént. 

• Ha az érdekelt tulajdonosok valamelyike a kitűzött térképi állapotot kívánja megtartani, akkor fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy a birtokvitát rendezzék. A kitűzési vázlaton fel kell ilyen esetben tüntetni a 

természetben található határvonalat és ki kell számítani a jelentkező területletéréseket is (lásd a 18.3 és 18.4 

ábrát). 

b.) Haaz eltérés a szomszédos földrészletekben nem mutatható ki, akkor a békésen birtokolt állapotot fel kell 

mérni, és térképezni, majd az érvényes jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor az ingatlan-nyilvántartási 

adatok és a térkép helyesbítésére. A körzeti földhivatalnak elő kell jegyeznie, hogy a legközelebbi helyszínelés 

során szüntesse meg a térképi és a természetbeni állapot közötti eltérést, és számolja fel az ellenhibát is. Egyes 

esetekben a földhivatal más eljárást is követhet. Az olyan megoldásról, amely miatt átmenetileg a földrészletek 

térképi és természetbeni állapota nem azonos, tájékoztatni kell a megrendelőt. 
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18.3. ábra: Földrészlet kitűzési vázlat 

3.2.5. 18.3.2.5 „Tervezett” (jogi, elméleti) vonalak kitűzése 

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tervezett határvonallal, vagy grafikus értékű koordinátákkal 

ábrázolt földrészlet határok kitűzése esetén a tervezés alapjául szolgáló munkarészeket - amennyiben 

rendelkezésre állnak - az előkészítésbe be kell vonni. Ha a kitűzött határvonal a megadott tűrési határon belül 

megegyezik az adatbázisban tárolt határvonallal, a határvonalat az adatbázisban a kitűzési méretek alapján 

érvényesíteni kell. Ennek megtörténtét a vázrajzon „A kitűzött határvonal az ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisban átvezetve!” záradékszöveg elhelyezésével dokumentálni kell (azaz összhangba kerülnek a térképi 

és a helyszíni adatok, mintha a digitalizált koordináták numerikusak lennének). 
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Ha a kitűzendő földrészletet a nyilvántartási térképen tervezett vonalak ábrázolják (a vektoros állományban 

hosszú szaggatott vonal) és a méretek, valamint a terület nincsenek összhangban, a kitűzési méretek 

megállapításához az érintett földrészletek területi adatait is figyelembe kell venni. 

Amennyiben a felmért terület a nyilvántartott területtől lényegesen eltér, a természetben talált határvonalakat – 

ha minden egyéb feltétel fennáll – önmagukkal párhuzamosan úgy kell eltolni, hogy a nyilvántartott területeket 

(arányosan) zárják be. 

3.2.6. 18.3.2.6 A kitűzési munka dokumentálása 

A kitűzésről a megrendelő részére - a főbb kitűzési méreteket tartalmazó - kitűzési vázrajzot kell készíteni. Ha 

a kitűzés során a helyszíni és térképi állapot megadott tűréshatáron túl eltér egymástól, a kitűzési vázrajzon az a) 

vagy a b) pont szerinti záradékot értelemszerűen, a c) pont szerinti záradékot pedig minden esetben – de 

értelemszerű tartalommal – fel kell feltüntetni (18.4 és 18.5 ábra) az alábbiak szerint: 

a) „A ...helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon jelölt területrészt nem használja. A területrészt csak 

a jogszabályban meghatározott feltételek (pl. a szomszédos helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának 

hozzájárulása, jogerős közigazgatási határozat vagy bírósági ítélet {egyezséget jóváhagyó végzés}) esetén 

használhatja” (18.4 ábra). 

b) „A ...helyrajzi számú földrészletből a vázrajzon jelölt területrész az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 

szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez.” (18.5 ábra), valamint 

c) „A kitűzött földrészlet határ pontjait ... (pl. kővel, fakaróval stb.) ... jelöltem meg.” 

A kitűzési vázlat kiegészítése 

A kitűzési vázlatot (18.3. ábra) a helyszíni munkák után ki kell egészíteni a terepen mért adatokkal, és fel kell 

tüntetni a kitűzött határpontok megjelölési módját. A térképi állapottól eltérő helyzetű - természetben bemért - 

határvonal helyét és méreteit a kitűzési vázlaton megkülönböztetett módon kell kirajzolni. Az eltérő területrészt 

fekete vonalkázással meg kell jelölni, és a sáv területét ki kell számítani. A megrendelő részére másolatot kell 

készíteni. 

A kitűzés során keletkezett valamennyi munkarész egy példányát - a külön jogszabály rendelkezése alapján - a 

földhivatalnak meg kell küldeni. 

A készítendő műszaki munkarészek (legalább) a következők: 

• Mérési jegyzet-kitűzési vázlat (pontszámos), 

• Kitűzési vázrajz (analóg és digitális), 

• Koordináta jegyzék, 

• Területszámítási jegyzőkönyv 

A földhivatalok a lakosság részére végzett kitűzési munkákról nyilvántartást vezetnek, és a kitűzési vázlatokat 

és a kitűzés során készített egyéb munkarészeket a nyilvántartás sorszáma szerint gyűjtve tárolják. 
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18.4. ábra: Kitűzési vázrajz, amikor a megrendelő kevesebbet használ, mint az adatbázis szerint járna neki 

(46/2010 FVM .sz, rend. 23.sz. mell.) 
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18.5. ábra: Kitűzési vázlat, amikor a megrendelő túlhasználatát állapítja meg a földmérő (46/2010 FVM sz. 

rend. 24.sz. mell.) 
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4. 18.4 Változási vázrajz művelési ág változáshoz és a 
termőföld más célú hasznosításához 

A feladatot köznyelven: művelési ág változási (illetve művelés alól történő kivonási) vázrajz készítésének is 

szokás nevezni. 

Amennyiben a művelési ág változás a földrészlet vagy adott alrészlet teljes területét érinti, nem kell vázrajzot 

készíteni. A művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetéséről a 

földhivatal gondoskodik. 

A termőföld más célú hasznosításához is vázrajzot kell készíteni. Ez azonban nem változási vázrajz (amint a 

kisajátítással kapcsolatban is említettük a 17. modulban), mert ennek alapján nem kerül átvezetésre a művelési 

ág változása, illetve termelésből való kivonás, azaz a kivett területté történő átminősítés. A vázrajzon a 

földrészlet ábrázolásától eltérő módon fel kell tüntetni a más célú hasznosításra kerülő területrészt. Egy-egy 

földrészlet esetében általában a rajzi részen kell megadni a más célú hasznosításra kerülő rész(ek) területét, 

művelési ágát, minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét. Kisajátítást megelőzően készített kivonási 

dokumentáció esetén külön területkimutatás készül, amely formailag hasonló, mint a 17.4 sz. táblázat. 

4.1. 18.4.1 Művelési ág változás felmérése és dokumentálása 

Az INytv szerint [3] az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változást a tulajdonos 30 napon belül 

köteles a földhivatalhoz bejelenteni. Ha az a térképi tartalmat is érinti változási vázrajzot is be kell nyújtani {[3] 

Tv. 28. § (1)} 

Ha a változás új művelési ágat keletkeztet, a változási vázrajzon feltüntetett változott művelési ágat és annak 

minőségi osztályát a földhivatalnak a záradékolási eljárás során hivatalból kell megállapítania. Amennyiben a 

művelési ág csak részben változott vagy termelésből kivett lett, a vázrajz általában a terepi helyszínelés 

(szükséges esetben bemérés) után elkészíthető. 

A megrendelést követően általában a következő munkafázisokat kell elvégezni: 

• adatgyűjtés a földhivatalban a szokásos módon; 

• az adatok összhangjának felülvizsgálata, a terepi mérés megtervezése; 

• terepi azonosítás, a művelési ágak és a határvonalai töréspontjainak azonosítása (megjelölni nem kell), a 

mérés elvégzése, ellenőrzéssel; adatrögzítés mérési jegyzeten és jegyzőkönyvben; 

• a bemért pontok koordináta számítása és felszerkesztése a digitális állományba, 

• a megszűnt tartalom érvénytelenítése, új objektumazonosítók elhelyezése; 

• területszámítás, a területkimutatás adatainak összeállítása; 

• a változási vázrajz és a változási állomány elkészítése; 

• koordináta jegyzék összeállítása; 

• valamennyi munkarész végleges formában történő elkészítése; 

• felülvizsgálat és a munka minősítése. 

A művelési ág (megváltozott) határvonalának bemérését az előző pontban leírtak szerint (zártkertben inkább a 

földrészlethatárra támaszkodó mérésekkel, külterületen legtöbbször poláris módszerrel, vagy GPS 

berendezéssel), a rendűség szerint pontossággal végrehajtott bemérés alapján kell a vázlaton szerepeltetni. 

Művelési ág változásakor, amennyiben az alrészleten belül földminőségi osztályhatár is húzódik, a vázrajzon azt 

is szerepeltetni kell, a földminősítő mezőgazdász nyilvántartása alapján, de a területi szabvány mértékére 

ügyelni kell. Ha a területrész művelési ága is változik, az új művelési ágnak megfelelő minőségi osztályról a 

földhivatali mezőgazdász minősítése szerint kell a termőföld értékét meghatározni. 
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Külterületen (és különleges külterületen) az állandó jellegű épület (lakóház, üdülő) köré a tényleges használat 

szerint bemérendő udvar határát alrészletként kell bemérni és szerepeltetni a vázrajzon. Gazdasági épületet azzal 

a művelési ággal együtt kell kezelni, amelyiken az épület áll. 

Az alrészletek, és a minőségi osztályok eredeti és a változott határvonala és azonosítói (betűjele, illetve 

minőségi osztály jelzése) és területi változásai, valamint a földminőség értéke ugyancsak feltüntetendők. 

A vázrajzon: 

• a változott alrészletek határvonalát 0,5 mm vastag pontozott vonallal, valamint 

• a megszűnt határvonalakat és egyéb térképi elemeket a megszüntetés jelével kiegészítve, 

• a megváltozott alrészlet betűjeleket át kell húzni és az újakat fel kell tüntetni; 

• amennyiben épületváltozás is történt, a változott épületeket 0,5 mm vastag, folytonos vonallal 

kell feltüntetni. 

4.2. 18.4.2 A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú 
hasznosítására vonatkozó közös szabályok 

Termőföldet más célra csak Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet hasznosítani [8]. 

Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

a. a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a 

továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik; 

b. termőföld belterületbe vonása; 

c. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, 

majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele. 

(Nem minősült azonban a termőföld más célú hasznosításának a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 

1993. évi II. törvény hatálya alá tartozó, a részarány földkiadási eljárás során, továbbá a részarány földkiadási 

eljárásban keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetése során keletkező új földrészletek megközelítését 

szolgáló utak kialakítása.) 

A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. 

Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – -lehet 

felhasználni. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet. 

Végleges  más célú hasznosítás 

Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű 

kapcsolatainak kiépítését, valamint a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges 

létesítményt is. 

Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

1. az érintett földrészletek helyrajzi számát; 

2. a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

3. a más célú hasznosítás pontos célját, 
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4. és ha időleges a más célú hasznosítási kérelem, a tervezett időtartamát. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

a. az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az 

ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek 

teljes területére vonatkozik; 

b. megszabott feltételek esetén kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez; 

i. a talajvédelmi tervet, bizonyos feltételek mellett. 

A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély, ha e hasznosítás megkezdésére négy év alatt nem kerül 

sor, hatályát veszti. Hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély jogosultja írásban nyilatkozik 

arról, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond. 

A honvédelmi vagy rendészeti feladatok ellátásával kapcsolatos más célú hasznosításra részben más szabályok 

vonatkoznak. 

Az ingatlanügyi hatóság a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló jogerős határozatát tájékoztatás 

céljából közli az illetékes települési - a fővárosban a kerületi - önkormányzattal (a továbbiakban: 

önkormányzat). 

Időleges  más célú hasznosításnak kell tekinteni (többek között) 

• a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, 

• a vezetékjog, 

• a vízvezetési és 

• bányaszolgalmi jog 

olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását nem teszi 

lehetővé. 

Ezen időleges más célú hasznosítás nem engedélyköteles; a más célú hasznosítást az említett jog gyakorlásának 

megkezdésétől számított nyolc napon belül a jogosult köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. Ugyanígy 

kell eljárni az azonnali intézkedés megtételét igénylő veszélyhelyzet (havaria) esetén történő időleges termőföld-

igénybevétel során. 

A bejelentés elmulasztása esetén a földvédelmi járulékon felül, annak háromszoros összegét földvédelmi 

bírságként kell megfizetni. 

4.2.1. 18.4.2.1 A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás 
egyik esetére vonatkozó külön szabályok 

A belterületbe vonás esetén a korábban leírtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 

Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A 

kérelemhez csatolni kell: 

• az érintett földrészletek helyrajzi számait és a 

• területfelhasználási célt tartalmazó -képviselő-testületi döntést, valamint 

• a településszerkezeti terv kivonatát; 

• a kérelemhez az önkormányzatnak mellékelnie kell arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, miszerint a 

földrészleteket 4 éven belül ténylegesen használni tervezi belterületként. 
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Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés 

megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. Feltétel, hogy a bevonásra tervezett földrészletek 

szomszédosak legyenek a belterülettel és az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek legyenek. 

Szomszédos földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől. 

4.2.2. 18.4.2.2 A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

A kérelemre indult eljárásért – és az esetleges jogorvoslatért is – díjat kell fizetni. A díjat a földvédelmi eljárás 

lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie. 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot (a továbbiakban: járulék), az engedély 

nélküli más célú hasznosítás esetén földvédelmi bírságot kell fizetni. 

400 m2-t meghaladó terület igénybevétele esetén a földvédelmi járulék összege emelkedik a (jelenleg a [8] 1.sz. 

melléklete szerint, ami a következő {18.1} táblázatban látható). 

18.1: Példa a földvédelmi járulék összegének megállapítására használatos szorzókra. 

táblázat - 
 

Minőségi osztályok Szántó, kert, 

gyümölcsös 
Rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület 

 
(AK szorzószáma) (AK szorzószáma) 

I. 92 000 48 000 

II. 76 000 40 000 

III. 60 000 32 000 

IV. 44 000 24 000 

V. 28 000 16 000 

VI. 20 000 12 000 

VII. 12 000 8 000 

VIII. 4 000 4 000 

4.3. 18.4.3 A művelés alól történő kivonási dokumentáció 
elkészítése 

A kivonási vázrajzok esetében a művelési ág változásának engedélyezéséhez nemcsak a földhivatali, hanem 

esetenként más szakhatóság (pl. a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság, talajvédelmi hatóság, stb. [4]) 

hozzájárulása is szükséges. 

Alapvetően kétféleképpen fordul elő a gyakorlatban: 

1. építkezést megelőzően kell kérni a „felvonulási terület” kivonását; 

2. főként tartós tevékenységhez fűződően (pl. ipartelep, telephely létesítés, stb.). 

Az előbbi esetben általában 400 m2 alatti területre, utóbbi esetben nagyobb területre szokott történni a más célú 

hasznosítás. 
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Amennyiben művelés alól történő kivonás kisajátítással kapcsolatban történik, a területelszámolás az ott leírtak 

(17. modul) szerinti Területkimutatás nyomtatvány (17.4 táblázat) formátumában készítendő. 

Egy 400 m2 alatti terület kivonási vázrajzára láthatunk példát a 18.6 sz. ábrán. 

A vázrajz készítési munkafázisai: 

• adatgyűjtés (térképkivonat, területi és földminőségi adatok), 

• a terület betervezése (a megrendelő elképzelése, előtervek, illetve helyszíni bemérés alapján), 

• esetleges kitűzés utáni megjelölés, 

• területszámítás, 

• vázrajz elkészítése a terület és földérték feltüntetésével. 

A vázrajz földmérési záradékolásra nem kerül. 
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18.6. ábra: Kivonási vázrajz termőföld más célú hasznosításához 

Amint láthatjuk, a vázrajz nem tartalmaz területegyenleget, mert nem változás átvezetéséhez szolgál, hanem a 

kivonás előzetes engedélyeztetését alapozza meg. 
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5. 18.5 Épületlétesítéssel (ill. bontással kapcsola-tos) 
vázrajzok készítése 

Az épületlétesítéssel kapcsolatos vázrajzkészítés az egyik legsokoldalúbb tevékenység, ugyanakkor általában a 

legegyszerűbb földmérési munka, bár sok esetben ugyancsak „feladja a leckét” készítőjének. Sokoldalúságát az 

bizonyítja, hogy az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig gyakran sokféle vázrajzra lehet szükség: 

• kivonási vázrajzra; 

• bontási változási vázrajzra, 

• épületfeltüntetési változási vázrajzra (ami művelési ág változással is párosulhat) - ez lényegében a 

megvalósulási térkép kategóriával is azonos; 

• esetlegesen önálló épületként való bejegyzéshez alkalmas változási vázrajzra; 

• társasház esetén szintenkénti alaprajz is készítendő lehet. 

5.1. 18.5.1 Épületbontási vázrajz készítése 

Az épületbontási vázrajz készítésére a térképi változás bejelentésével kapcsolatban kerülhet sor, amit gyakran az 

serkent, hogy egy újabb épület létesítése van folyamatban és azelőtt a régi bontását el kell végezni. 

Nem kell bontási vázrajzot készíteni (elég csak egy térképmásolat és agy kérelem a változás étvezetéséhez), ha 

csak egy épület volt található a földrészleten (vagy adott alrészletben) és annak bontása történt meg. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy melyik épület bontására került sor, vagy nem a teljes épület elbontását 

végezték el, a következő feladatok merülnek fel: 

• adatgyűjtés a földhivatalnál (térképmásolat, területi és földminőségi adatok), 

• terepi ellenőrzések után a bontott épület megállapítása (bejelölése a térképmásolatba), illetve a megmaradó 

épületrész bemérése, 

• térképezés, területellenőrzés, 

• a változási vázrajz végleges elkészítése, 

• benyújtás földhivatali vizsgálatra (a bontási engedély egy eredeti példánya és az átvezetési kérelem 

kíséretében). 

Igen fontos felhívni a figyelmet, hogy a terepi helyszínelés és mérés nagyon felelősségteljes feladat bontási 

vázrajz esetében is! Ugyanis ha felszínesen, nagyvonalúan végezzük, előfordulhat, hogy végülis nem kerül 

lebontásra az épület vagy épületrész (pl. főfalak), ami lehet pl. egy csalás serkentője, ha mondjuk támogatást 

kap az építtető a teljes épületre, és így csak egy csökkentett költsége merül fel. Ilyen esetben a földmérő nem 

lehet cinkos. 

Még így is előfordul, hogy a korábbi épület alapja eltakart állapotban a földben marad és arra „húzzák fel” az új 

épületet. Elvileg ezt is észre vehetné a földmérő és addig nem szabad elkészítenie a vázrajzot, amíg ténylegesen 

é teljesen nincs lebontva az épület, vagy a megtalálható állapotra utalni kell abban. 

A terepi munka során egyébként is ellenőrízni kell a földrészlethatár azonosságát (nehogy másik földrészleten 

mutasson a megrendelő bontott épület nyomát), legfőképpen azért, mert az állami alaptérképi tartalom 

ellenőrzése/mérése kötelessége a földmérőnek. De az is előfordulhatna, hogy a bontás után pl. az építész kitűzi, 

majd megépítik az épületet, de a pontatlanul használt mezsgyéhez képest, így az épület átnyúlhat a szomszédos 

telekre, vagy legalábbis nem lesz meg a megfelelő távolság a telekhatártól. Amikor kiderül, az is felmerül, hogy 

„volt itt egy földmérő és nem szólt arról, hogy rossz helyen van a telekhatár”. 

5.2. 18.5.2 Épületfeltüntetési dokumentáció készítése 
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Az épületfeltüntetés megrendelésekor tisztázni kell, hogy hány épület bemérésére van szükség és hogy 

rendelkezik-e a megrendelő az épület használatbavételi engedélyének jogerős példányával? Tisztázni kell, hogy 

a engedély – bővítés esetén – a külső alaprajzban történt- e változás, ugyanis előfordul, hogy csak a tetőtér 

beépítésére került sor, az épület külső alaprajza nem változott. Ilyenkor nem kell változási vázrajz, csak egy 

nyilatkozat (függetlenül attól, hogy a használatbavételi engedély felhívja erre az építtető figyelmét). 

A dokumentáció készítésének főbb lépései a következők: 

• adatgyűjtés a földhivatalban (digitális térképkivágat, tulajdoni lap I. részének adatai, külterületen célszerűen a 

„közelben” levő alappontok); 

• az adatok ellenőrzése, az ellenőrzés és a bemérés megtervezése (a rendelkezésre álló eszközök 

függvényében); 

• terepi mérések végrehajtása (a földrészlethatár ellenőrzése és az adatok egyértelmű rögzítése, ellenőrző 

mérésekkel való kontrollálása); 

• irodai feldolgozás (térképezés, területszámítás); 

• változási vázrajz és a digitális változási állomány elkészítése; 

• felülvizsgálat, minőségtanúsítás, 

• földhivatali felülvizsgálatra történő benyújtás. 

Épületfeltüntetéshez az új, vagy megváltozott épületeket úgy kell bemérni, hogy a mérési adatok alkalmasak 

legyenek az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba történő beillesztésre. 

Eszerint a változás bemérését az adatbázisban szereplő térkép-terepazonos pontokhoz vagy alappontokhoz 

képest kell elvégezni. Ennek során ellenőrzésre mindig szükség van, nehogy esetleg rossz helyen levő 

pontokhoz mérjük be az épületet. A bemérés többnyire derékszögű módszerrel történik, de esetleg egy 

segédvonalat célszerű felvenni (pl. az oldalmezsgyék mentén végzett méréssel rögzítjük az első vagy hátsó 

falsíkját, majd körbeméréssel rögzítjük a további adatokat). A végméretet is lehetőleg mérni kell. 

Bonyolultabb alaprajzú épületeknél ún. „befoglaló” téglalapot mérünk, és ahhoz képest rögzítjük a valódi 

falsíkokat. Ellenőrző méreteket is mérnünk kell, pl. a szomszédos földrészlelten levő épülettel vagy mezsgyével 

történő összemérés formájában. Ha az épület falsíkjai nem derékszögben követik egymást (vagy felmerül ennek 

a gyanúja) a kérdéses sarokpontot külön is be kell mérni. 

Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az új vagy változott épületet 0,5 mm vastag folytonos 

vonallal kell ábrázolni. A térképezéshez szükséges méreteket mellékletként elkészített mérés jegyzeten kell 

feltüntetni. 

Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz kötelező tartalma – külterületen és a volt zártkertekben, 

illetve szükség szerint a belterületben – a művelési ág feltüntetése is. 

Az általános vázrajzi tartalmon kívül az utcanév és házszám is szükséges. Az épületfeltüntetéshez készített 

változási vázrajz mintáját a 18.7 sz. ábrán láthatjuk. 

A területelszámolásban (területegyenleg) a változás előtti és utáni összegzett területnek értelemszerűen m2-re 

kerekítve egyeznie kell a nyilvántartásban szereplő értékkel és a kataszteri tiszta jövedelem-értékekkel is el kell 

számolni 

Az épületfeltüntetés Mérési vázlatát a 18.8 sz. ábra mutatja. 
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18.7. ábra: Épületfeltüntetési vázrajz 
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18.8. ábra: Mérési vázlat épület beméréséről 

5.3. 18.5.3 Önálló tulajdonú épület bejegyzéséhez készítendő 
munkarészek 
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Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek nem azonos a tulajdonosa, az épületet abban az esetben is a 

földrészlethez kell kapcsolni az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon. 

Munkafázisai is nagyrészt azonosak az épületfeltüntetéssel. 

Az épületet vagy épületeket azok helyrajzi számozására vonatkozó jogszabály [7] előírásainak megfelelően az 

„ABC” nagy betűivel kell megjelölni. A vázrajzon fel kell tüntetni a földrészlet helyrajzi számát, összterületét és 

az épület(-ek) betűjelét, az épület(-ek) alapterületét, rendeltetését, a helyszínen megállapítható utcanevet és a 

házszámot, amint azt a 18.9 ábra (és a 18.12 ábra is) mutatja. 

Az egyéb önálló ingatlanként (önálló épületként) történő bejegyzéshez annak betűjelét (A, B, C) és területét, 

nagyított külső alaprajzát és méreteit is tartalmazza a vázrajz. 

A földrészletétől elkülönülő tulajdonú épületről a változási vázrajzot abban az esetben is el kell készíteni, ha az 

épület az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban már szerepel (de mintha azonos tulajdonban lenne a 

földrészletével). Az önálló tulajdonú épület betűjelét az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, tehát a 

digitális változási állományban is fel kell tüntetni. 

Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz kötelező tartalma ebben az esetben is a művelési ág 

feltüntetése, illetve a kivett terület pontos megnevezése. 

A területelszámolásban a változás előtti és utáni összegzett területnek értelemszerűen m2-re kerekítve egyeznie 

kell a nyilvántartásban szereplő értékkel és a kataszteri tiszta jövedelem-értékekel is el kell számolni 

Egy önálló épület feltüntetési vázrajzát mutatja a 18.9 sz. ábra. Szükséges megfigyelni, hogy nemcsak az új 

épület tényleges bemérési adatait kell rögzíteni, hanem itt is kell a földrészletre és az egyéb épületekre, esetleg 

művelési ágra vonatkozóan is ellenőrző mérést végezni! 
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18.9. ábra: Változási vázrajz önálló tulajdonú épület(-ek) ről 

5.4. 18.5.4 Társasházi alaprajz készítése 

Az egyéb önálló ingatlanként bejegyzendő épületfeltüntetésnek egy speciális változata a társasház. Ehhez a 

változási vázrajzot az előző pontban (18.5.3) leírtak szerint kell elkészíteni azzal a különbséggel, hogy a 

nagyítást a vázrajz nem tartalmazza, helyette egy szintenkénti alaprajzot kell készíteni, amelyen az önállóan 
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forgalomképes ingatlanokat az adott épületen belül ingatlan azonosító sorszámmal kell ellátni. Eltérés még, 

hogy a vázrajzon a művelési ágnál: „kivett, beépített terület” megnevezést kell felírni, kivéve, ha van a 

földrészleten olyan épület is, amelyik a földrészlettel azonos tulajdonban van, ebben az esetben kivett, épület, 

udvar vagy kivett, lakóház, udvar szerepel. 

Ez természetesen a méréskor is többletfeladatot jelent, mert az épületen belül is mérni kell az egyes helyiségek 

belső alaprajzi méreteit. Nem támogatható az a megoldás, hogy az építési tervről vesszük át az adatokat, mert 

egyrészt azok hiányosak lehetnek, másrészt a megvalósítás során attól eltérhettek még akkor is, ha azt a 

használatbavételi engedély kiadásakor nem észrevételezték. 

Az épület külső alaprajzának és területének megállapításakor is fontos arra figyelemmel lenni, hogy 

• itt az épület rendeltetésszerű használatához a lépcsőfeljáróknak és a földszintes terasznak vagy télikertnek 

használt területrész az emeleti rész valamely ingatlanának haszon helyisége, továbbá 

• a pinceszint és a padlásszint felmérése (és szükség szerinti elkülönítése önálló ingatlanként) is fontos. 

A bemérés gondos végrehajtását igényli (de valójában a szerkesztésnél okozhat nehézségeket), hogy a 

főfalaknak egymás fölé kell esniük és általában a fal két éle párhuzamos, de néha nem azonos szélességű (az 

alap többnyire szélesebb, de az emeleti részen sem minden esetben azonosak a falvastagságok). 

Sőt, a tetőtérnél esetenként jóval beljebb is van a fal, mint az alatta levő szinten. Problémát okozhat a lépcsőházi 

rész. Két emeletes (max. 4 szintes) épületnél gyakran a lakásokhoz tartozik a feljáró, de gyakran az emeleti 

ingatlanok külön lépcsőházból közelíthetők meg (ebben az esetben ennek területe közös). Az első esetben az is 

dilemma lehet, hogy a lépcsőfeljárót melyik szinthez (lakáshoz, irodához) számoljuk hozzá. Célszerű mindig az 

előző szinthez venni, mert többnyire onnan közelíthető meg az emelet. 

A tetőtéri helyiségek alapterülete is megfontolást jelent. Ugyanis az építési terv szerint csak az 1,90 m 

belmagasság feletti terüket tartozik bele az egyes lakások (irodák, műtermek, stb.) alapterületébe ami esetleges 

ingatlanadó vagy luxusadó) szempontjából is így előnyös és reális. Ugyanakkor az ingatlan alapterülete 

szempontjából a falig terjedő rész is az egyes tulajdonosoké, tehát itt a teljes területet bele kell számítani az 

alapterületbe. 

Az alaprajzot általában M=1:100 méretarányban kell megszerkeszteni {a 17/2008 NFGM sz. rendelet 28. § (2)-

bekezdésével módosított 37/2007 ÖTM sz. rendelet) alapján}. 

Szerkesztésénél úgy kerülhetjük el az „elcsavarodott” szinteket (és ellenőrzésünk is akkor van igazán), ha 

ugyanabba az állományba szerkesztjük meg az összes szintet, de más-más rétegekbe és (amennyire a lehetőség 

adja, eltérő színekkel). 

Fontos az önállóan forgalomképes helyiségek (lakás, iroda, műterem, stb.) folyamatos arab számokkal történő 

szisztematikus megjelölése. Természetesen a tulajdonosok adatai is kellenek majd az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésekhez, de ezeket az azonosítókra hivatkozással külön jegyzék, vagy inkább az alapító okirat kell, hogy 

tartalmazza. 

A következő ábrákon (18.10 és 18.11) és táblázatokban (18.2 táblázat) egy egyszerű esetben mutatjuk be az 

alaprajz legfontosabb jellemzőit (természetesen az egyéb azonosító adatok is kellenek a rajzra). 
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18.10. ábra: Egy társasház alaprajza (földszint) 

 
18.11. ábra: Társasház alaprajza, emelet 

 

         Nekeresdfalva 
 belter

ület 
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    Területszámítás (EÖI)      2925 hrsz   

  Földszint               

Sors

z. 
Helyiség 

megnev. 
Terül

et 
Kerekí

tett 
Y X 

      

1 Előtér 2.2 2 
602858.67

0 
206673.500 

      

2 Fürdő 4.7 5 
602863.67

0 
206679.160 

      

3 Konyha 5.9 6 
602856.89

0 
206674.840 

      

4 Közlekedő 5.6 6 
602860.23

0 
206675.580 

      

5 Szoba 17.1 17 
602862.54

0 
206674.140 

      

6 Szoba 18.1 18 
602865.12

0 
206676.180 

      

7 Szoba 6.5 6 
602862.00

0 
206680.440 

      

8 Szélfogó 5.7 6 
602861.00

0 
206671.590 

      

9 Télikert 9.5 9 
602857.33

0 
206679.740 

      

10 WC 0.9 1 
602859.39

0 
206676.500 

      

11 Étkező 10.6 11 
602860.75

0 
206677.930 

      

Összesen: 86.8 87 m2         

                  

  
Emelet 

(tetőtér)               

Sors

zám 
Helyiség 

megnev. 
Terül

et 
Kerekí

tett 
Y X 

    
reduká

lva 

1 Előtér 1.1 1 
602864.13

0 
206677.460 

      

2 Fürdő 5.0 5 
602863.50

0 
206679.120 
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3 Konyha 8.1 8 
602857.25

0 
206674.900 

Belmag.miatt 

csökkenne 7.14 

5 Nappali 29.5 30 
602863.60

0 
206675.780 

Belmag.miatt 

csökkenne 27.05 

6 Szoba 10.1 10 
602866.50

0 
206677.100 

Belmag.miatt 

csökkenne 9 

7 Szoba 7.1 7 
602861.87

0 
206680.550 

Belmag.miatt 

csökkenne 6.14 

8 Szoba 8.0 8 
602861.85

0 
206671.690 

Belmag.miatt 

csökkenne 7.3 

9 Terasz 9.5 10 
602857.94

0 
206680.340 

fél területtel 4.75 

10 Wc 1.5 2 
602864.94

0 
206678.320 

      

11 Étkező 7.4 7 
602859.67

0 
206672.980 

      

4 
Lépcső 

(emeletre) 
6.3 6 

602853.72

0 
206677.220 

fél területtel 3.15 

Teljes összesen: 93.6 94 m2         

Redukálva: 79.1 79 m2         

                  

    
Kihagyva a helyiségek 

alapterületéből:       

12 
Falak, 

földszint 
17.5

23 
17 

602857.05

0 
206680.227 

      

12 Falak, emelet 
16.9

76 
17 

602857.05

0 
206680.227 

      

                  

  Székesfehérvár, 2010.08.26 
  Készített

e Kiss István       

         
Κισσ 

Ιστϖ〈 ν       

         

Megjegyzés: A redukált területeket csak itt tüntettük fel, és az építési tervvel való 

összehasonlításra szolgálnak. 
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Az alaprajzot nem szükséges északi irányban tájolva készíteni, de célszerű az É irányt jelölni rajta, hogy az 

épületfeltüntetési vázrajzzal könnyebben azonosítható legyen. Amint láthatjuk, a közös épületrészek területét 

külön ki kell mutatni. 

5.5. 18.5.5 Közterületről nyíló pince, garázs bejegyzéséhez 
készítendő vázrajz 

Bizonyos építmények a föld felszínéből nem foglalnak el területet, csupán egy szimbólikus kis részt: a bejárat 

számára, azt is többnyire a közterületből. 

Maga az építmény a földfelszín alá nyúlik, tehát a földfelszíni részt a tulajdonosa elvileg korlátlanul 

használhatja. Mivel a közterületet bárki használhatja, éppúgy megközelítheti az ingatlant a pince vagy garázs 

tulajdonosa, mintha valódi földrészletre kívánna bejutni. Ezért is tartozik az egyéb ingatlanok körébe. 

Mivel az építmény sokszor jelentős értéket képvisel és mivel a tulajdonjogának (forgalomképességének) 

feltétele az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés ahhoz változási vázrajzot kell készíteni. 

Munkafázisai hasonlóak az épületfeltüntetéshez, de itt a megközelítésére szolgáló közterület adatait kell a 

térképkivágaton kívül begyűjteni, mert aszerint kap azonosítót [7] 6§-a és a 12. modulban leírtak alapján az 

ingatlan (vagyis a közterület helyrajzi számát kell az ABC soron következő nagybetűjével {vagy nagybetűivel, 

ha az egybetűsök már elfogytak volna} jelölni. 

Mérése is nagyban hasonló az épület belső felméréséhez, de itt nehézséget okoz, hogy a föld alatt, tehát csak a 

helyiségeken belül tudunk mérni, a falvastagságot nem mindig tudjuk pontosan (az ingatlan területéhez az is 

hozzátartozik!). a változási vázrajzra a 18.12 sz. ábra mutat példát. 
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18.12. ábra: Változási vázrajz közterületről nyíló pince alaprajzával (a 46/2010 FVM.sz. rendelet alapján) 

6. 18.6 Egyéb ismertebb változási vázrajzok 

Vázrajzok készítése szükséges a következők bejegyzéséhez is: 

• telki szolgalmi jog, 

• vezetékjog, stb. bejegyzésére szolgáló vázrajzok. 

• villamos berendezések elhelyezésére, 



 Egyes további (változási) vázrajz-

készítési munkák végrehajtásának 

feladatai 

 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• osztatlan ingatlanra vonatkozó több kezelő jogának bejegyzésére, 

• haszonélvezeti jognak az ingatlan egy részére való bejegyzéséhez 

Utóbbiak közös vonása, hogy (egyelőre legalábbis) nem kerülnek térképi átvezetésre! Ezek képezik ugyanakkor 

az okiratok alapját és velük együtt kerülnek tárolásra az okirattárban. 

Rajzi kivitelük közös jellemzői: 

• a változással érintett terület határa az alrészletnél hosszabb, 0,5 mm vastagságú szaggatott vonallal, 

• a terület megjelölése többnyire római számmal történik, 

• megjelölve a területet és a 

• jogosult természetes vagy (általában) jogi személy adatait aki, gyakorolja a kérdéses jogot; esetleg csak 

• annak az ingatlannak a helyrajzi száma, amelyiknek a mindenkori tulajdonosa a jog élvezője (pl. telki 

szolgalmi jognál az „uralkodó telek”-é). 

6.1. 18.6.1 Telki szolgalmi jog és földhasználati jog 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon - a 18.13 ábra mintájára kell jelölni a 

területeket, amelyekre a szolgalmi jog vagy a földhasználati jog terjed. 

A vázrajzok készítésére a következő általános folyamat érvényes: 

• adatgyűjtés (térképmásolat és tulajdoni lap kivonat, esetleg alappontok adatai), 

• helyszíni bemérés (végső esetben a határvonalra /nyomvonalra vonatkozó adatok átvétele terepi ellenőrzéssel 

vagy kitűzéssel), 

• térképezés, azonosítók megadása, 

• területszámítás, 

• vázrajzvégleges elkészítése, 

• minőségvizsgálat (5 földrészlet felett vizsgálati jegyzőkönyv), 

• földhivatali felülvizsgálatra történő benyújtás. 

Ennek mintájára kell elkészíteni az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott jogilag jelentős tény 

feljegyzésére szolgáló változási vázrajzokat is! A változási vázrajz megnevezésében utalni kell a tárgyi tényre. 
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18.13. ábra: Telki szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz 

6.2. 18.6.2 További szolgalmak és jogilag jelentős tények 
bejegyzésének munkái 

A következő vázrajzokat: 

• közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog (18.14 ábra), 

• villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog (18.15 ábra), 

• vezetékjog (18.3 és 18.4 táblázatok), 

• vízvezetési és 

• bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok 

készítése is a fentiekhez hasonló feladatokat jelent. 

Adott esetben mérni kell 
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• a terület határvonalát, illetve 

• a vezetékek nyomvonalát. 

Ezekután: 

• meg kell szerkeszteni a biztonsági vagy védtávolságokat, szolgalommal terhelt területek határát (többnyire 

metszékek számítása után), valamint 

• meg kell határozni az egyes földrészleteket érintő területek nagyságát. 

A villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges 

változási vázrajzon a villamos-berendezéshez csatlakozó vezeték nyomvonalát a 18.15. ábra mintájára kell 

ábrázolni. 

6.3. 18.6.3 Vezetékjoghoz kapcsolódó szolgalom bejegyzéséhez 
szükséges földmérési feladatok 

A nagy területi kiterjedésű, több földrészletet sorozatban, a tömbkontúron érintő (pl. belterületen vagy 

különleges külterületen történő vezeték jogi bejegyzés esetén) változási vázrajzok készítésénél a már említett 

könnyítés alkalmazható. A hosszan elnyúló földrészletek (utak, csatornák, vízfolyások, vasutak, egyéb vonalas 

létesítmények), valamint külterületen a 10 hektár területet meghaladó földrészletek esetében, ha a változással 

érintett terület nem haladja meg az összterület 25%-át, akkor a földrészletek adatainak és határvonalainak 

azonosítását csak a változással érintett területre kell elvégezni.) A tömbbelsőkben csak azoknak a 

birtokhatárpontoknak az ellenőrzését kell elvégezni, amelyeket a változás érint. 
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18.14. ábra: Osztatlan ingtalanra vonatkozó több kezelői jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz (a 46/2010 

FVM. sz. rend. alapján) 
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18.15. ábra: Elektromos berendezés elhelyezését biztosító jog használati és szolgalmi jog bejegyzéséhez 

szolgáló változási vázrajz (a 46/2010 FVM. sz. rend. alapján) 
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18.3. táblázat: Területkimutatás címlapja vezetékjog bejegyzéséhez (a 46/2010 FVM. sz. rend. alapján) 

 
18.4. táblázat: Területkimutatás belíve vezetékjog bejegyzéséhez 

A változási vázrajzokon általában fel kell tüntetni a megjelölt területrészre vonatkozó jog, valamint tény tárgyát, 

területét és annak jogosultjait. 

Meghatározott esetekben (amikor a jog több földrészleten sorozatban, de csak egy bizonyos területre terjed ki) a 

változási vázrajzhoz tartozó területkimutatást külön munkarészként kell elkészíteni megfelelő tartalommal a 

(18.3 és 18.4 táblázatok) mintájára. Ehhez lehetőség van olyan digitális földkönyv-kivonat kérésére a 

földhivataltól (jogszabály alapján vagy az érintett tulajdonosok írásbeli engedélye alapján), amely a 

tulajdonosok adatait is tartalmazza. Ezzel jelentősen könnyíthető a munkarészek elkészítése, azonban az 

adatvédelmi jogszabály előírásaira kiemelt gondot kell fordítani. Esetenként megengedett az „Ingatlan-

nyilvántartás szerint” bejegyzéssel helyettesíteni a konkrét adatok beírását, amint azt a 18.4 táblázat is 

tartalmazza. 
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A vezetékjog bejegyzéséhez végzett munkálatok egyik nehézségét az adja, hogy a közterületen húzódó vezeték 

nyomvonalától számított bizonyos távolságra kell a jogot bejegyezni. Habár a vezeték töréspontjainak bemérését 

meglehetősen pontosan írja elő a vonatkozó jogszabály – amennyiben a tömbkontúr térképi ábrázolása az 

említettek szerint bizonyos helyeken csak „grafikus értékű” (azaz akár néhány m-re is hibás lehet), nehéz 

megoldani azt, hogy csak a ténylegesen érintett földrészletekre jegyezzék be a munkarészek alapján a 

korlátozást. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy a vázrajzokon a térképi kontúrt transzformált helyzetben 

ábrázolják, és így a relatív helyzet elfogadhatóan megegyezik a valóságos állapottal. 

A földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez nem kell változási 

vázrajzot készíteni, azt az alappont ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt adata helyettesíti. Ennek 

tényét a földhivatalnak a bejegyzés alapját képező ügyiratra fel kell jegyeznie. 

Az e pont alatti változási vázrajzok esetében változási állományt nem kell készíteni. A változási vázrajz térképi 

részét digitális állományban, vektoros formátumban a földhivatalnak át kell adni. Az adathordozón text típusú 

fájlban el kell helyezni az állomány rétegkiosztására vonatkozó információkat is. 

Sajátos munkarészek  készítését igényelnek az Agrár-közgazdasági támogatások (AKG) ellenőrzéséhez, ami az 

érintett terület határpontjainak bizonyos sűrűségben történő bemérését igénylik, az alaptérképnél alacsonyabb 

pontossággal. A vázrajz hasonlít a földrészleten belüli felméréshez (művelési ág felmérése történik meg) de nem 

követelik meg a földrészlethatárhoz való igazodást. Sajátos azonosítókkal területszámítás történik és erről 

pontszámos shape fájlokat kell benyújtani a támogatást nyújtó hivatalhoz. Ennek részleteivel azonban nem 

foglalkozunk, tekintettel az állami alapadatoktól való – jelenlegi – függetlenségére. 

A különféle Használati jog és Haszonélvezeti jog bejegyzésére szolgáló vázrajzok felépítése és elkészítésük 

munkafolyamata hasonló, mint az előbbiekben említettek. 

7. 18.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések 

A modulban a változási vázrajzkészítéssel járó újabb sokféle munka (a telekalakítások és a kisajátítási 

munkálatok kivételével) végrehajtásával ismerkedhettünk meg. 

Amennyiben sikerült az elsajátítása, válaszoljon a következő kérdésekre. 

1. Mi jellemző az állam-, a település- és a fekvéshatárváltozások érvényesítéséhez szükséges dokumentációk 

elkészítésére? 

2. Miként végezzük el a földrészlet felmérésének feladatát? 

3. Melyek a földrészletek kitűzésének, fő munkafázisai és feladatai? 

4. Miként készítjük elő a földrészletek kitűzését? 

5. Melyek a terepi munka teendői földrészlethatár kitűzése esetén? 

6. Melyek a földrészlethatár töréspontjai kitűzésének munkarészei? Hogyan készítjük el a kitűzési vázlatot és a 

kitűzési vázrajzot? 

7. Miként készítendő el a művelési ág változás bejegyzéséhez szükséges dokumentáció? 

8. Mi a termőföld „más célú hasznosítása”, ki engedélyezi, mikor kell kérni, milyen formái vannak? 

9. Milyen szabályok érvényesek belterületbe vonás esetén a más célú hasznosításnak? 

10. Hányféleképpen készülhet el a kivonási dokumentáció és mit tartalmaz, milyen eltérés érvényes a többi 

vázrajztól? 

11. Az épületlétesítés jellemzői, és a kapcsolódó munkatípusok rövid áttelkintése. 

12. Hogyan kell készíteni az épületbontási vázrajzot és mire kell ügyelni készítésekor? 

13. Miként készítendő az épületfeltüntetési vázrajz? Melyek a feladatai, miként végezzük és milyen 

munkarészek keletkeznek a munka során? 
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14. Milyen jellemzői vannak az önálló tulajdonú épület bejegyzésére szolgáló dokumentáció készítésének? 

15. Miként kell készíteni a társasházak alaprajzát? 

16. Mi jellemzi a közterületről nyíló pincét és garázst, miként kell elkészíteni a bejegyzéséhez szükséges 

műszaki munkarészeket? 

17. Hogyan kell készíteni az osztatlan ingatlanra vonatkozó több kezelő jogának bejegyzéséhez szükséges 

dokumentációt? 

18. Mit tartalmaz az elektronos berendezés elhelyezését biztosító használati és szolgalmi jog bejegyzésére 

készülő vázrajz és hogyan készül? 

19. Mi a jellemző a vízvezetési és a bányaszolgalmi jog bejegyzésére szolgáló munkarészek készítésére? 

20. Mi a vezetékjog biztosítása, mi jellemzi és hogyan kell készíteni a dokumentációkat? 
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