
  

 
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
CÍM / 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
TELEFON / +361 222 5101 
FAX / +361 222 5112 
WWW.LECHNERKOZPONT.HU 

FTF@LECHNERKOZPONT.HU 1. 

 

Az ingatlanrendező minősítés vizsgájának témakörei 
 

1. A telekalakításokkal kapcsolatban felmerülő szakhatósági és engedélyeztetési eljárások ismerete. 

2. A belterületbe csatolás és a művelés alóli kivonás esetén felmerülő szakhatósági eljárások 

ismerete. 

3. A földügyi szakigazgatás szervezeti felépítésének és hatósági feladatainak ismerete. 

4. Az ingatlan-nyilvántartás ismerete. 

5. Az ingatlan-nyilvántartási térkép változását eredményező földmérési munkák végzésének 

ismerete. 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
 
63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok 
kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról 
 
44/2006 FVM Helyrajzi számozás 
 
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 
 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján 
szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, 
valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól 
 
85/2000. (XI. 8.) FVM a telekalakításról 
 
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 
 
2012. évi  XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
 
2012. évi CLXXXIV. törvény a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról 
 
15/2013.(III.11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami 
alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, 
létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről. 
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19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 
szakképzettségről 
 
8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól 
 
154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet a kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról 
 
52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 
 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről 
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