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Az OrszÃ¡ggyÃ»lÃ©s 2012. mÃ¡jus 7-Ã©n elsÃ¶prÃµ tÃ¶bbsÃ©ggel fogadta el az Ãºj fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tev
szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©nyt. A korÃ¡bbi jogszabÃ¡ly informatikai, Ã©s fÃµkÃ©pp tÃ©rinformatikai szempontbÃ³l elavult volt, Ã-gy nem fel
meg a tÃ©radat infrastruktÃºrÃ¡k mÃ»szaki Ã©s jogi kÃ¶vetelmÃ©nyeinek. Az Ãºj tÃ¶rvÃ©nyben, a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ
tevÃ©kenysÃ©grÃµl szÃ³lÃ³ 2012. Ã©vi XLVI. tÃ¶rvÃ©nyben az eddigi papÃ-ralapÃº tÃ©rkÃ©pek alkalmazÃ¡sÃ¡ra Ã©pÃ¼lÃµ
digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi adatbÃ¡zisok alkalmazÃ¡sa vÃ¡ltja fel, Ã©s a nemzeti tÃ©radat infrastruktÃºra kÃ¶telezÃµ alapjakÃ©nt az Ã¡
tÃ©rkÃ©pi adatbÃ¡zisokat jelÃ¶li ki. A szabÃ¡lyozÃ¡s Ã¶sszhangban van az EurÃ³pai UniÃ³s ajÃ¡nlÃ¡sokkal Ã©s elÃµÃ-rÃ¡sokka
A tÃ¶rvÃ©nyben Ãºj elem a hÃ¡romdimenziÃ³s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s megjelenÃ©se, amellyel lehetÃµvÃ© vÃ¡lik olyan fÃ¶ldala
fÃ¶ldfeletti objektumok, valamint azokhoz kapcsolÃ³dÃ³ jogok Ã¡brÃ¡zolÃ¡sa, nyilvÃ¡ntartÃ¡sa, tÃ©rbeli elhelyezkedÃ©sÃ©nek Ã
egymÃ¡shoz valÃ³ viszonyÃ¡nak elemzÃ©se, melyeket korÃ¡bban nem, vagy csak rÃ©szben lehetett megtenni. Komoly
elÃµnnyel jÃ¡r a jÃ¶vÃµben, hogy az Ãºj szabÃ¡lyozÃ¡ssal a szolgalmi jogok Ã©s vezetÃ©kjogok eddig csupÃ¡n tÃ©nyszerÃ»
bejegyzÃ©se mellett a jogosultsÃ¡g mÃ©rtÃ©ke a termÃ©szetben elhelyezkedÃ©ssel egyÃ¼tt a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi adatbÃ¡zis
megjelenÃ-thetÃµ lesz. A jogvitÃ¡k szÃ¡mÃ¡nak csÃ¶kkenÃ©sÃ©t eredmÃ©nyezheti, hogy egyÃ©rtelmÃ» lesz: melyik fÃ©l milye
mÃ©rtÃ©kben Ã©s milyen terÃ¼leten gyakorolhatja jogait.A tÃ¶rvÃ©ny lÃ©nyeges eleme, hogy az Ã¡llami alapfeladatokat, az
Ã¡llami alapadatok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡nak alapvetÃµ szabÃ¡lyait, Ã¡llami adatbÃ¡zisok kÃ¶rÃ©t, valamint
fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tevÃ©kenysÃ©g vÃ©gzÃ©sÃ©nek lÃ©nyeges elÃµÃ-rÃ¡sait a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ
vilÃ¡gszerte egyre nÃ¶vekvÃµ szÃ¡mban megjelenÃµ egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡ssal szabÃ¡lyozza. Az 1972 Ã³ta mÃ»kÃ
magyar egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszer megoldÃ¡sai a vilÃ¡gon szÃ©les kÃ¶rben elismertek Ã©s a rendszer a vilÃ
vezetÃµ ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si rendszerei kÃ¶zÃ© tartozik.Az adatbÃ¡zisok megjelenÃ©sÃ©vel immÃ¡r Ã¡llami adatvagyonrÃ³
szÃ³, melynek megÃµrzÃ©se Ã©s Ã©sszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sa nemzeti Ã©rdek. Ezt az adatvagyont azonban nem csak Ãµrizni k
hanem kezelni Ã©s karbantartani is. A nemzetkÃ¶zi tÃ¶rekvÃ©sekkel Ã¶sszhangban erre az egysÃ©ges ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ©rt felelÃµs fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s szervei a legalkalmasabbak. Az informatika fejlÃµdÃ©sÃ©nek kÃ¶vetke
a digitÃ¡lis adatok egy Ã¡llam, egy nemzetgazdasÃ¡g Ã©letÃ©ben olyan fontosak, akÃ¡r egy orszÃ¡g vasÃºt-, vagy
telekommunikÃ¡ciÃ³s hÃ¡lÃ³zata. A tÃ©rbeli helyzethez kÃ¶thetÃµ tÃ©radatok pedig azokon belÃ¼l is kiemelt jelentÃµsÃ©gÃ»e
tÃ©radat infrastruktÃºrÃ¡k biztosÃ-tjÃ¡k az alapot az orszÃ¡g geometriai rendjÃ©nek megteremtÃ©sÃ©hez, a korszerÃ» tÃ©rada
infrastruktÃºrÃ¡kat felhasznÃ¡lÃ³ eszkÃ¶zÃ¶k Ã¼zemeltetÃ©sÃ©hez, legyen szÃ³ helykeresÃ©srÃµl, autÃ³ navigÃ¡ciÃ³rÃ³l, vagy
a precÃ-ziÃ³s mezÃµgazdasÃ¡grÃ³l.A tÃ¶rvÃ©nyt szÃ©leskÃ¶rÃ» tÃ¡rsadalmi egyeztetÃ©s Ã©s vita elÃµzte meg. A szakmai
elÃµkÃ©szÃ-tÃ©st a VM FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rinformatikai FÃµosztÃ¡lya a FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet
Megyei Ã©s a FÃµvÃ¡rosi KormÃ¡nyhivatal FÃ¶ldhivatalaival, a Magyar HonvÃ©dsÃ©g GeoinformÃ¡ciÃ³s SzolgÃ¡lat, a HonvÃ©
MinisztÃ©rium TÃ©rkÃ©pÃ©szeti Nonprofit Kft.-vel valamint szakmai felsÃµoktatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyekkel Ã©s civil szervezetekk
egyÃ¼tt vÃ©gezte el. A szÃ©leskÃ¶rÃ» egyeztetÃ©snek is kÃ¶szÃ¶nhetÃµ, hogy a tÃ¶rvÃ©nytervezetet a parlamenti pÃ¡rtok
mindegyike alaposan elÃµkÃ©szÃ-tettnek Ã©s politikamentesnek minÃµsÃ-tette. A tÃ¶rvÃ©ny rendelkezÃ©seinek nagy rÃ©sze
technikai okokbÃ³l Ãµsszel illetve 2013-ban lÃ©pnek Ã©letbe.
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