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Az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti alapadatok biztosÃ-tjÃ¡k az orszÃ¡g terÃ¼letÃ©n minden, helymeghatÃ¡rozÃ³
igÃ©nylÃµ, azon alapulÃ³ hatÃ³sÃ¡gi Ã©s szakmai tevÃ©kenysÃ©g mÃ»szaki alapjÃ¡t Ã©s Ã¶sszhangjÃ¡t. Az Ã¡llami alapadato
elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s folyamatos karbantartÃ¡sÃ¡ra az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g jelentÃµs forrÃ¡sokat fordÃ-t. A jelenlegi nehÃ
gazdasÃ¡gi helyzetben ezÃ©rt kiemelt Ã¡gazati Ã©rdek fÃ»zÃµdik ahhoz, hogy az Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡Ã©rt jÃ¡rÃ
jogszabÃ¡lyban meghatÃ¡rozott igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jakat a felhasznÃ¡lÃ³k megfizessÃ©k, Ã©s azokat az ingatlanÃ¼g
hatÃ³sÃ¡g az Ã¡llami alapadatok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s folyamatos karbantartÃ¡sÃ¡ra tudja fordÃ-tani. Ennek Ã©rdekÃ©ben, a
mindenkitÃµl elvÃ¡rhatÃ³ Ã¶nkÃ©ntes jogkÃ¶vetÃµ magatartÃ¡s vÃ©lelme mellett, az arra illetÃ©kes hatÃ³sÃ¡goknak folyamatos
ellenÃµrizniÃ¼k kell az Ã¡llami alapadatok jogszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t, Ã©s a nem jogkÃ¶vetÃµ magatartÃ¡st tanÃºsÃ-tÃ³
felhasznÃ¡lÃ³kkal szemben hatÃ³sÃ¡gi eszkÃ¶zÃ¶kkel kell fellÃ©pniÃ¼k a dÃ-jfizetÃ©s kikÃ©nyszerÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben.
Az Ã¡llami alapadatok jogszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sa
Dr. ForgÃ¡cs ZoltÃ¡n
FÖMI ny. osztÃ¡lyvezetÃµjeBevezetÃ©s

A fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti szakigazgatÃ¡s szervezetei nagy mennyisÃ©gÃ» Ã¡llami alapadatot tartalmazÃ³, nagy
informÃ¡ciÃ³s vagyont kezelnek. A szakigazgatÃ¡si szervezet feladatÃ¡t kÃ©pezi az Ã¡llami alapadatok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sa
(elÃµÃ¡llÃ-ttatÃ¡sa) kezelÃ©se, az idÃµkÃ¶zi vÃ¡ltozÃ¡sok vezetÃ©se Ã©s igÃ©ny esetÃ©n a felhasznÃ¡lÃ³k rÃ©szÃ©re tÃ¶rtÃ

A fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tevÃ©kenysÃ©grÃµl szÃ³lÃ³ 1996. Ã©vi LXXVI. tÃ¶rvÃ©ny (a tovÃ¡bbiakban: Fttv.) 7.
alapjÃ¡n az Ã¡llami alapadatokat kezelÃµ szervek a felhasznÃ¡lÃ³k rÃ©szÃ©re e tÃ¶rvÃ©ny vÃ©grehajtÃ¡si jogszabÃ¡lyÃ¡ban
meghatÃ¡rozott dÃ-j ellenÃ©ben szolgÃ¡ltatnak adatot. Az adatszolgÃ¡ltatÃ¡sÃ©rt fizetett dÃ-j az adat egyszeri Ã©s egy eljÃ¡rÃ¡s
valÃ³ felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak jogÃ¡t foglalja magÃ¡ban. A dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g feltÃ©teleit Ã©s a fizetendÃµ dÃ-jak mÃ©r
fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti adatok kezelÃ©sÃ©rÃµl, szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡rÃ³l Ã©s egyes igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-ja
63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM egyÃ¼ttes rendelet (a tovÃ¡bbiakban: dÃ-jrendelet) szabÃ¡lyozza.Állami alapadatot
hitelesÃ-tett vagy hitelesÃ-tÃ©s nÃ©lkÃ¼li formÃ¡ban lehet szolgÃ¡ltatni. A dÃ-jrendelet 15. § (1) bekezdÃ©se alapjÃ¡n a
nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pi Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val elÃµÃ¡llÃ-tott Ã©s mÃ»kÃ¶dtetett nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s t
rendszerek (Ã¶nkormÃ¡nyzati, kÃ¶zponti kÃ¶zmÃ», szakÃ¡gi kÃ¶zmÃ» Ã©s bÃ¡rmely egyÃ©b tÃ©rkÃ©pi alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡s
tulajdonosai a nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s tÃ©rinformatikai rendszerek Ã¡llami alapadat tartalmÃ¡Ã©rt &ndash; minden Ã©v jÃºnius 30-Ã
&ndash; a dÃ-jrendelet 1. szÃ¡mÃº mellÃ©klet 6. szÃ¡mÃº tÃ¡blÃ¡zatÃ¡ban meghatÃ¡rozott dÃ-jat fizetik az illetÃ©kes megyei
fÃ¶ldhivatalnak, illetve a FÖMI-nek.

Az Fttv. vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ra kiadott 16/1997. (III. 5.) FVM rendelet (a tovÃ¡bbiakban: Vhr.) 9. § (1) bekezdÃ©se alapjÃ¡n a
fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti tevÃ©kenysÃ©g Ã¶sszhangjÃ¡t Ã©s a szakmai kÃ¶vetelmÃ©nyek Ã©rvÃ©nyesÃ¼lÃ©s
szervezetek a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si szakfelÃ¼gyelet ÃºtjÃ¡n biztosÃ-tjÃ¡k.

Az Fttv. 26. § (1) bekezdÃ©se, valamint a fÃ¶ldhivatalokrÃ³l, a FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zetrÃµl, a FÃ¶ldr
BizottsÃ¡grÃ³l Ã©s az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡s rÃ©szletes szabÃ¡lyairÃ³l szÃ³lÃ³ 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.
(1) Ã©s (2), illetve a 2. § (1) bekezdÃ©se Ã©rtelmÃ©ben a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti szakigazgatÃ¡s szervezetei e
kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatalok, mÃ¡sodfokon a megyei fÃ¶ldhivatalok, valamint orszÃ¡gos illetÃ©kessÃ©ggel, a kÃ¶zponti fÃ¶ldmÃ©rÃ©
szervezet. A Vhr. 6. § kimondja, hogy a kÃ¶zponti fÃ¶ldmÃ©rÃ©si szervezet a FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©z

A Vhr. 9. § (2) bekezdÃ©sÃ©nek e) pontja Ã©rtelmÃ©ben a szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©s kÃ¶rÃ©be tartozik &ndash; tÃ¶bbek
&ndash; a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si adatok Ã©s az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©rkÃ©pek, valamint az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ
tovÃ¡bbÃ¡ a fÃ¶ldhivatali adatbÃ¡zisbÃ³l szolgÃ¡ltatott adatok jogszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ elÃµÃ-rÃ¡sok betartÃ¡sÃ
ellenÃµrzÃ©se. Az adatok felhasznÃ¡lÃ¡sa akkor jogszerÃ», ha a felhasznÃ¡lÃ³ a dÃ-jrendeletben meghatÃ¡rozott dÃ-jat
megfizette, az adatok egyszeri, egy eljÃ¡rÃ¡sban tÃ¶rtÃ©nÃµ felhasznÃ¡lÃ¡s az igÃ©nylÃ©sben megjelÃ¶lt cÃ©lra, illetve a
nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pi Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val elÃµÃ¡llÃ-tott Ã©s mÃ»kÃ¶dtetett nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s t
rendszerek (Ã¶nkormÃ¡nyzati, kÃ¶zponti kÃ¶zmÃ», szakÃ¡gi kÃ¶zmÃ» Ã©s bÃ¡rmely egyÃ©b tÃ©rkÃ©pi alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡s
mÃ»kÃ¶dtetÃ©se a felhasznÃ¡lÃ¡si szerzÃµdÃ©sben megjelÃ¶lt cÃ©lra tÃ¶rtÃ©nik. A fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti Ã
Ã©rdeke fÃ»zÃµdik az Ã¡llami alapadatok jogszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak hatÃ³sÃ¡gi ellenÃµrzÃ©s alatt tartÃ¡sÃ¡hoz.ElÃµzmÃ©

A terÃ¼letileg illetÃ©kes megyei fÃ¶ldhivatal 2009. Ã©vben szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©st tartott egy orszÃ¡gos szervezet
megyei bÃ¡nyamÃ©rÃ©si Ã©s birtokjogi csoportjÃ¡nÃ¡l. A szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©s feltÃ¡rta, hogy a vizsgÃ¡lt szervezet sa
Ã¼zemi nyilvÃ¡ntartÃ¡si cÃ©lokra, a megye kÃ¶zigazgatÃ¡si hatÃ¡rÃ¡n belÃ¼l, 70 telepÃ¼lÃ©sen, Ã¶sszesen 26724 hektÃ¡r
terÃ¼letre kiterjedÃµen, folyamatosan hasznÃ¡l Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val elÃµÃ¡llÃ-tott tÃ©rkÃ©p
munkarÃ©szeket.

A vizsgÃ¡lt szervezet az Ã¡llami alapadatok folyamatos hasznÃ¡latÃ¡nak tÃ©nyÃ©t, Ã©s a megÃ¡llapÃ-tott mennyisÃ©gÃ©t nem
vitatta. A szakfelÃ¼gyeleti hatÃ¡skÃ¶rÃ©ben eljÃ¡rÃ³ megyei fÃ¶ldhivatal a felhasznÃ¡lÃ³t hatÃ¡rozattal kÃ¶telezte a dÃ-jrendele
15. § (1) bekezdÃ©se alapjÃ¡n az adat-felhasznÃ¡lÃ¡si szerzÃµdÃ©s megkÃ¶tÃ©sÃ©re, Ã©s az Ã¡llami alapadatok folyamatos
hasznÃ¡latÃ¡Ã©rt az elÃµÃ-rt igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j megfizetÃ©sÃ©re, tovÃ¡bbÃ¡ visszamenÃµlegesen a 2005., 2006.,
2008 Ã©s 2009. Ã©vekre vonatkozÃ³an, a dÃ-jrendelet alapjÃ¡n meghatÃ¡rozott, Ã¶sszesen 2.6 milliÃ³ forint Ã¶sszegÃ»
igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j megfizetÃ©sÃ©re.
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A hatÃ¡rozat ellen a kÃ¶telezett fellebbezett. A fellebbezÃ©st mÃ¡sodfokon a Vhr. 10. § (3) bekezdÃ©se, valamint a
kÃ¶zigazgatÃ¡si hatÃ³sÃ¡gi eljÃ¡rÃ¡s Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡s Ã¡ltalÃ¡nos szabÃ¡lyairÃ³l szÃ³lÃ³ 2004. Ã©vi CXL. tÃ¶rvÃ©ny (a
tovÃ¡bbiakban: Ket.) 104. § (1) bekezdÃ©se alapjÃ¡n a FÖMI bÃ-rÃ¡lta el. A fellebbezÃµ az igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j
visszamenÃµleges megfizetÃ©sÃ©re tÃ¶rtÃ©nÃµ kÃ¶telezÃ©s jogossÃ¡gÃ¡t vitatta. FellebbezÃ©si kÃ©relme az elsÃµ fokÃº ha
megsemmisÃ-tÃ©sÃ©re Ã©s az eljÃ¡rÃ¡s megszÃ¼ntetÃ©sÃ©re irÃ¡nyult.
A mÃ¡sodfokÃº dÃ¶ntÃ©s

A mÃ¡sodfokÃº eljÃ¡rÃ¡sban a FÖMI, a rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ iratok alapjÃ¡n megÃ¡llapÃ-totta, hogy a fellebbezÃµ, a fÃ¶ldhivata
igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j megfizetÃ©se irÃ¡nti igÃ©nyÃ©nek jogalapjÃ¡t nem vitatja, az Ã¡llami alapadatok folyamatos
hasznÃ¡latÃ¡nak tÃ©nyÃ©t elismeri, mennyisÃ©gÃ©t Ã¶nbevallÃ¡ssal sajÃ¡t maga Ã¡llapÃ-totta meg, a szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµ
kÃ¶vetÃµ 2010. Ã©vre vonatkozÃ³an a megÃ¡llapÃ-tott igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat Ã¶nkÃ©nt megfizette. Vitatja ugyanakk
az igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j visszamenÃµleges megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡nak jogszerÃ»sÃ©gÃ©t, tovÃ¡bbÃ¡ arra hivatkozik, hogy
eljÃ¡rÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ bÃ¡nyatÃ©rkÃ©pek folyamatos vezetÃ©se nem minÃµsÃ-thetÃµ tÃ©rinformatikai cÃ©lÃº felhaszn
SÃ©relmezte tovÃ¡bbÃ¡, hogy az eljÃ¡rÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ bÃ¡nyatÃ©rkÃ©pek az 1970-es Ã©s az 1980-as Ã©vekben meg
papÃ-r alapÃº, analÃ³g fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©rkÃ©pek felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val kÃ©szÃ¼ltek, Ã©s &ndash; Ã¡llÃ¡spontja szerint &
nincs rendelkezÃ©s arra vonatkozÃ³an, hogy az Fttv-t a korÃ¡bban megvÃ¡sÃ¡rolt adatokra is alkalmazni kell. A fellebbezÃ©s
rÃ¶gzÃ-ti, hogy &bdquo;Tekintve a fennÃ¡llÃ³ bizonytalan jogszabÃ¡lyi helyzetet, 2010. 06. 04-Ã©n kelt megkeresÃ©sÃ¼nkben
kifejezetten kÃ©rtÃ¼k a FÃ¶ldhivataltÃ³l a megadott terÃ¼leti adatok alapjÃ¡n a 2010. Ã©vi adathasznÃ¡lati dÃ-j
megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡t, hogy a jogszabÃ¡lyi rendelkezÃ©seknek megfelelÃµen hatÃ¡ridÃµre teljesÃ-teni tudjuk azt. BejelentÃ©sÃ¼n
a kÃ©relmÃ¼nk alapjÃ¡n a FÃ¶ldhivatal hatÃ¡rozatot hozott a 2010. Ã©vi dÃ-j megfizetÃ©sÃ©nek kÃ¶telezettsÃ©gÃ©rÃµl, ame
teljesÃ-tettÃ¼nk.&rdquo;

A mÃ¡sodfokÃº hatÃ¡rozatÃ¡ban a FÖMI megÃ¡llapÃ-totta, hogy a dÃ-jrendeletnek a vizsgÃ¡lt idÃµszakban Ã©s jelenleg is hatÃ¡
15. § (1) bekezdÃ©se szerint &bdquo;A nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pi Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val elÃµÃ¡llÃ-tott Ã
mÃ»kÃ¶dtetett nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s tÃ©rinformatikai rendszerek (Ã¶nkormÃ¡nyzati, kÃ¶zponti kÃ¶zmÃ», szakÃ¡gi kÃ¶zmÃ» Ã©s
bÃ¡rmely egyÃ©b tÃ©rkÃ©pi alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡s) tulajdonosai a nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s tÃ©rinformatikai rendszerek Ã¡llami alap
tartalmÃ¡Ã©rt &ndash; minden Ã©v jÃºnius 30-Ã¡ig &ndash; az 1. szÃ¡mÃº mellÃ©klet 6. szÃ¡mÃº tÃ¡blÃ¡zatÃ¡ban meghatÃ¡roz
dÃ-jat fizetik az illetÃ©kes megyei fÃ¶ldhivatalnak, illetve a FÖMI-nek.&rdquo;. Figyelemmel a kÃ¶telezett 2010. Ã©vre
vonatkozÃ³an tett elismerÃµ nyilatkozatÃ¡ra, Ã©s a megÃ¡llapÃ-tott adathasznÃ¡lati dÃ-j megfizetÃ©sÃ©re, a FÖMI megÃ¡llapÃhogy az eljÃ¡rÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ, nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pi Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val elÃµÃ¡llÃ-tott, tÃ
nyilvÃ¡ntartÃ¡s cÃ©ljÃ¡t szolgÃ¡lÃ³ bÃ¡nyatÃ©rkÃ©pek a dÃ-jrendelet 15. § (1) bekezdÃ©sÃ©nek hatÃ¡lya alÃ¡ tartoznak. A hatÃ
jogszabÃ¡lyok Ã©rtelmÃ©ben a vizsgÃ¡lt szervezet az 1970-es illetve 1980-as Ã©vekben a papÃ-r alapÃº tÃ©rkÃ©pek
&bdquo;megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡val&rdquo; nem szerezte meg az azokban foglalt Ã¡llami alapadat-tartalom tulajdonjogÃ¡t. A
folyamatos hasznÃ¡latra tekintettel a tÃ©rkÃ©pek Ã¡llami alapadat tartalmÃ¡Ã©rt minden Ã©vben adathasznÃ¡lati dÃ-jat kell (kel
volna) fizetni. Mivel a fellebbezÃµ nyilatkozata szerint az adathasznÃ¡lat folyamatos, ezÃ©rt a fellebbezÃ©ssel tÃ¡madott
hatÃ¡rozattal a 2005-2009. Ã©vekre vonatkozÃ³an megÃ¡llapÃ-tott adathasznÃ¡lati dÃ-j jogalapja a FÖMI jogi Ã¡llÃ¡spontja szeri
nem vitathatÃ³.

A PolgÃ¡ri TÃ¶rvÃ©nykÃ¶nyvrÃµl szÃ³lÃ³ 1959. Ã©vi IV. tÃ¶rvÃ©ny (a tovÃ¡bbiakban: Ptk.) Ã©rtelmÃ©ben a kÃ¶vetelÃ©sek Ã¶
Ã©vÃ¼lnek el, ha jogszabÃ¡ly mÃ¡skÃ©nt nem rendelkezik. Az elÃ©vÃ¼lÃ©s akkor kezdÃµdik, amikor a kÃ¶vetelÃ©s esedÃ©k
vÃ¡lt. A kÃ¶vetelÃ©s teljesÃ-tÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ Ã-rÃ¡sbeli felszÃ³lÃ-tÃ¡s megszakÃ-tja az elÃ©vÃ¼lÃ©st [Ptk. 324. § (1), 326.
327. § (1) bekezdÃ©se]. A rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ iratok alapjÃ¡n megÃ¡llapÃ-thatÃ³an a fÃ¶ldhivatal a kÃ¶telezett rÃ©szÃ©re
&ndash; a Ptk. felhÃ-vott rendelkezÃ©seinek alkalmazÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l Ã-rÃ¡sbeli felszÃ³lÃ-tÃ¡snak minÃµsÃ¼lÃµ &ndash;
megÃ¡llapodÃ¡st Ã©s szÃ¡mlÃ¡t kÃ¼ldÃ¶tt ki. Ennek alapjÃ¡n a FÖMI megÃ¡llapÃ-totta, hogy az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©s adathas
dÃ-j irÃ¡nti kÃ¶vetelÃ©se a vizsgÃ¡lt szervezettel szemben az Ã©rvÃ©nyesÃ-teni kÃ-vÃ¡nt 2005-2009. kÃ¶zÃ¶tti idÃµszakra
vonatkozÃ³an nem Ã©vÃ¼lt el, a fizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get visszamenÃµlegesen megÃ¡llapÃ-tÃ³ fÃ¶ldhivatali hatÃ¡rozat jogs
volt. E kÃ¶rben kiemelendÃµ, hogy a felhasznÃ¡lÃ³ jelenleg is hasznÃ¡lja azokat az Ã¡llami alapadatok alapjÃ¡n lÃ©trehozott
bÃ¡nyatÃ©rkÃ©peket, melyekkel kapcsolatos adathasznÃ¡lati dÃ-j fizetÃ©sÃ©re a fellebbezÃ©ssel tÃ¡madott hatÃ¡rozat kÃ¶tele
ezÃ©rt az Ã¡llami alapadatok nem jogszerÃ» hasznÃ¡latÃ¡nak megszÃ¼ntetÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ felhÃ-vÃ¡s sem vÃ¡ltoztatott vol
azon a tÃ©nyen, hogy a kÃ¶telezett a vizsgÃ¡lt idÃµszakban az eljÃ¡rÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ Ã¡llami alapadatokat a jogszabÃ¡ly
elÃµÃ-rt Ã©ves dÃ-j megfizetÃ©se nÃ©lkÃ¼l folyamatosan hasznÃ¡lta.
BÃ-rÃ³sÃ¡gi felÃ¼lvizsgÃ¡lat

A kÃ¶telezett az elsÃµ fokÃº hatÃ¡rozatot hozÃ³ kÃ¶zigazgatÃ¡si szerv szÃ©khelye szerint illetÃ©kes megyei bÃ-rÃ³sÃ¡gnÃ¡l
keresetet terjesztett elÃµ a jogerÃµs mÃ¡sodfokÃº hatÃ¡rozat bÃ-rÃ³sÃ¡gi felÃ¼lvizsgÃ¡lata irÃ¡nt. KeresetÃ©ben a mÃ¡sodfokÃ
hatÃ¡rozat hatÃ¡lyon kÃ-vÃ¼l helyezÃ©sÃ©t, valamint a FÖMI Ãºj hatÃ¡rozat meghozatalÃ¡ra valÃ³ kÃ¶telezÃ©sÃ©t kÃ©rte a
bÃ-rÃ³sÃ¡gtÃ³l az alÃ¡bbi indokok alapjÃ¡n:
- ÁllÃ¡spontja szerint az elsÃµ fokÃº hatÃ³sÃ¡g tÃ©vesen jelÃ¶lte meg hatÃ¡skÃ¶re gyakorlÃ¡sÃ¡nak jogalapjÃ¡t, mert a Vhr. 4.
bekezdÃ©s a) pontja alapjÃ¡n a fÃ¶ldhivatal Ã¡ltal lefolytatott eljÃ¡rÃ¡s nem tekinthetÃµ szakfelÃ¼gyeleti eljÃ¡rÃ¡snak. A hatÃ¡sk
jogalapjÃ¡nak helytelen megjelÃ¶lÃ©se eredmÃ©nyezte azt, hogy a dÃ¶ntÃ©s elleni jogorvoslat elbÃ-rÃ¡lÃ¡sÃ¡nak cÃ-mzettjÃ©
Vhr. 10. § (3) bekezdÃ©s alapjÃ¡n a FÖMI-t jelÃ¶lte meg.
- A dÃ-jrendelet 3. §-a adatszolgÃ¡ltatÃ¡si, adat-felhasznÃ¡lÃ¡si dÃ-jrÃ³l rendelkezik, amely szorosan a Ket. 153. § (2)
bekezdÃ©se szerinti eljÃ¡rÃ¡si kÃ¶ltsÃ©gnek minÃµsÃ¼l. MindebbÃµl kÃ¶vetkezÃµen az eljÃ¡rÃ¡si kÃ¶ltsÃ©g megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ
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kellett volna hoznia, amely ellen Ã¶nÃ¡llÃ³ fellebbezÃ©snek van helye. A fellebbezÃ©s elbÃ-rÃ¡lÃ¡sÃ¡ra adott esetben a
vidÃ©kfejlesztÃ©si miniszter lett volna jogosult. A FÖMI &ndash; mivel nem vizsgÃ¡lta az elsÃµ fokÃº hatÃ³sÃ¡g jogkÃ¶rÃ©t Ã©s
hatÃ¡skÃ¶rÃ©t &ndash; hatÃ¡skÃ¶rÃ©t tÃºllÃ©pve bÃ-rÃ¡lta el a fellebbezÃ©st. A dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g megÃ¡llapÃ-tÃ
minÃµsÃ¼l szakfelÃ¼gyeleti Ã¼gynek, ezÃ©rt adat-felhasznÃ¡lÃ¡si dÃ-j megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡t tartalmazÃ³ dÃ¶ntÃ©s elleni fellebb
elbÃ-rÃ¡lÃ¡sÃ¡ra nem a FÖMI, hanem a vidÃ©kfejlesztÃ©si miniszter lett volna jogosult.
- A kÃ¶telezett Ã¡llÃ¡spontja szerint tÃ©ves a FÖMI-nek az elÃ©vÃ¼lÃ©ssel kapcsolatos okfejtÃ©se, emellett az Ã¶t Ã©vre
visszamenÃµlegesen megÃ¡llapÃ-tott dÃ-j tekintetÃ©ben csupÃ¡n az elÃ©vÃ¼lÃ©st vizsgÃ¡lta, a jogalap fennÃ¡llÃ¡sÃ¡t nem. A
kÃ¶telezett Ã¡llÃ¡spontja szerint a visszamenÃµleges hatÃ¡lyÃº dÃ-j megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡nak semmilyen jogi alapja nincs, ha mÃ©
lenne, akkor sincs helye a dÃ-j visszamenÃµleges megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡nak, mivel az a megyei fÃ¶ldhivatal feladata, Ã©venkÃ©nt,
jÃºnius 30. napjÃ¡ig bezÃ¡rÃ³lag. A mulasztÃ¡st tehÃ¡t az elsÃµ fokÃº hatÃ³sÃ¡g kÃ¶vette el Ã©s ez a kÃ¶telezett terhÃ©re nem
Ã©rtÃ©kelhetÃµ. Mindezen indokok alapjÃ¡n a forgalombÃ³l kivont Ã¡llami alapadatokÃ©rt adat-felhasznÃ¡lÃ¡si, dÃ-jfizetÃ©si
kÃ¶telezettsÃ©g nem Ã¡ll fenn.A mÃ¡sodfokÃº hatÃ¡rozat Ã©rdemÃ©re vonatkozÃ³an a kereseti Ã¡llÃ¡spont szerint a FÖMI a jog
tekintetÃ©ben sem a tÃ©nyÃ¡llÃ¡st, sem pedig a hatÃ¡lyos, Ã©s a korÃ¡bbi jogszabÃ¡lyokat nem kellÃµ alapossÃ¡ggal vizsgÃ¡lta
Ã©s Ã©rtelmezte. A dÃ-jrendelet 1999. jÃºlius 29-i hatÃ¡lyba lÃ©pÃ©sekor azt Ã-rta elÃµ, hogy az Ã¡llami alapadat nyilvÃ¡ntartÃ
tÃ©rinformatikai cÃ©lÃº felhasznÃ¡lÃ¡sa az adatszolgÃ¡ltatÃ³val kÃ¶tÃ¶tt szerzÃµdÃ©s alapjÃ¡n tÃ¶rtÃ©nhet, Ã©s a 20. § (1) be
szerint a dÃ-jrendelet rendelkezÃ©seit csak az 1999. jÃºlius 29-Ã©t kÃ¶vetÃµen kezdemÃ©nyezett Ã¼gyekben lehet alkalmazn
EbbÃµl az kÃ¶vetkezik, hogy az Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val kialakÃ-tott egyÃ©b nyilvÃ¡ntartÃ¡sok Ã¡llami alapadat
tartalmÃ¡Ã©rt fizetendÃµ adathasznÃ¡lati dÃ-j fizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get e dÃ-jrendelet vezette be, Ã©s csak a hatÃ¡lyba lÃ©p
kÃ¶vetÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡sokra vonatkoztathatÃ³ak. A 2004. november 23-tÃ³l hatÃ¡lyos rendelkezÃ©s megÃ¡llapodÃ¡si
kÃ¶telezettsÃ©get mÃ¡r nem Ã-r elÃµ, azonban a dÃ-j fizetÃ©sÃ©t a megyei fÃ¶ldhivatal, illetÃµleg a FÖMI rÃ©szÃ©re fenntart

A korÃ¡bban hatÃ¡lyos dÃ-jrendelet 1997. mÃ¡rcius 29-Ã©n lÃ©pett hatÃ¡lyba, de kizÃ¡rÃ³lag a kÃ¶zmÃ»-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ
utÃ¡ni dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get Ã-rta elÃµ az Fttv. hatÃ¡lyba lÃ©pÃ©sÃ©t kÃ¶vetÃµen. Az Ã¡llami alapadat tartalomÃ©rt
tÃ¡madott hatÃ¡rozatban elÃµÃ-rt jellegÃ» fizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get a korÃ¡bbi jogszabÃ¡lyok nem Ã-rtak elÃµ. JÃ³llehet az 1
Ã©s 1980-as Ã©vekben beszerzett, megvÃ¡sÃ¡rolt tÃ©rkÃ©pek tartalmaztak Ã¡llami alapadatokat, azonban e tÃ©rkÃ©peket min
bizonnyal kivontÃ¡k a forgalombÃ³l, Ã©s adattartalmuk semmikÃ©ppen nem tekinthetÃµ hatÃ¡lyosnak, hitelesnek. A keresetlevÃ
e kÃ¶rben hivatkozott az Fttv. 10. § (6) bekezdÃ©sÃ©re, valamint a (4) - (5) bekezdÃ©sben foglalt szabÃ¡lyokra, levonva
belÃµlÃ¼k azt a kÃ¶vetkeztetÃ©st, hogy az Ã¡llami alapadatok milyensÃ©gÃ©nek, azaz aktualitÃ¡sÃ¡nak, forgalombÃ³l valÃ³
kivonÃ¡sÃ¡nak, avultsÃ¡gÃ¡nak a dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©gre is hatÃ¡ssal kell lennie. Ezen Ã¡llÃ¡spontjÃ¡t tÃ¡masztja alÃ¡
vÃ©lemÃ©nye szerint a dÃ-jrendelet 1. szÃ¡mÃº mellÃ©kletÃ©nek 3. szÃ¡mÃº tÃ¡blÃ¡zata is, mely a forgalombÃ³l kivont fÃ¶ldm
tÃ©rkÃ©pekrÃµl, illetve munkarÃ©szekrÃµl csak mÃ¡solati dÃ-jat Ã¡llapÃ-t meg. A bÃ¡nyatÃ©rkÃ©pek alapjÃ¡t kÃ©pezÃµ Ã¡llam
hitelessÃ©g kÃ¶vetelmÃ©nyÃ©t nem elÃ©gÃ-tik ki, Ã-gy nem tekinthetÃµk hatÃ¡lyos alapadatoknak. Nincs olyan kifejezett
jogszabÃ¡lyi rendelkezÃ©s, amely a forgalombÃ³l kivont Ã¡llami alapadat tartalom utÃ¡n is felhasznÃ¡lÃ¡si dÃ-jfizetÃ©si
kÃ¶telezettsÃ©get Ã-rna elÃµ.

Az Ã¼gyben elsÃµ fokon eljÃ¡rÃ³ megyei bÃ-rÃ³sÃ¡g jogerÃµs Ã-tÃ©letÃ©vel megÃ¡llapÃ-totta, hogy a szakfelÃ¼gyeleti vizsgÃ
vont szervezet Ã¡ltal benyÃºjtott kereset nem alapos.Ad.1. A bÃ-rÃ³sÃ¡g Ã¡llÃ¡spontja szerint az elsÃµ fokÃº hatÃ³sÃ¡g (a megye
fÃ¶ldhivatal) Ã©s a FÖMI hatÃ¡skÃ¶rÃ¼kben jÃ¡rtak el. A Vhr. 4. § (1) bekezdÃ©se sorolja fel a megyei fÃ¶ldhivatal hatÃ³sÃ¡gi
jogkÃ¶rÃ©be tartozÃ³ fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti feladatokat, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt az Ã¡llami alapadatok kezelÃ©sÃ©t
szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡t, valamint a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti szakfelÃ¼gyelet ellÃ¡tÃ¡sÃ¡t, amely utÃ³bbi kiterjed az Ã¡lla
alapadatokat felhasznÃ¡lÃ³ jogi szemÃ©lyekre is. A vizsgÃ¡lt szervezet dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek szakfelÃ¼gyeleti
ellenÃµrzÃ©s keretÃ©ben tÃ¶rtÃ©nÃµ megÃ¡llapÃ-tÃ¡sa ezÃ©rt nem volt jogszerÃ»tlen, az ellenÃµrzÃ©s kÃ¶rÃ©ben tett megÃ
kÃ¶vetkezmÃ©nye volt a fizetÃ©sre kÃ¶telezÃ©s. A szakfelÃ¼gyeleti hatÃ³sÃ¡gi Ã¼gyekben mÃ¡sodfokon e rendelet 10. § (2)
(3) bekezdÃ©se alapjÃ¡n az alperes (FÖMI) jogszerÃ»en jÃ¡rt el. Annyiban nem helytÃ¡llÃ³ az alperes Ã©rvelÃ©se, miszerint
fellebbezÃ©s hiÃ¡nyÃ¡ban hatÃ¡skÃ¶rÃ©t nem kellett vizsgÃ¡lnia, mert az eljÃ¡rÃ¡sban alkalmazandÃ³ Ket. 22. § (1) bekezdÃ©s
szerint a hatÃ³sÃ¡g a hatÃ¡skÃ¶rÃ©t az eljÃ¡rÃ¡s minden szakÃ¡ban hivatalbÃ³l &ndash; tehÃ¡t fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy azt
bÃ¡rmelyik fÃ©l kifogÃ¡solnÃ¡ &ndash; kÃ¶teles vizsgÃ¡lni.Ad.2. A Ket 71. § (1) bekezdÃ©se szerint a hatÃ³sÃ¡g az Ã¼gy
Ã©rdemÃ©ben hatÃ¡roz, az eljÃ¡rÃ¡s sorÃ¡n felmerÃ¼lt minden egyÃ©b kÃ©rdÃ©sben vÃ©gzÃ©st hoz. Nem vitathatÃ³, hogy a
dÃ-jrendelet a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti Ã¡llami lapadatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡nak ellenÃ©rtÃ©kÃ©t igazgatÃ¡si szolgÃ
nevesÃ-ti Ã©s a Ket. 153. § (2) bekezdÃ©se is az igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat eljÃ¡rÃ¡si kÃ¶ltsÃ©gkÃ©nt nevesÃ-ti. Mindeb
azonban a felperes tÃ©vesen vonta le azt a kÃ¶vetkeztetÃ©st, hogy az eljÃ¡rÃ¡si kÃ¶ltsÃ©grÃµl kizÃ¡rÃ³lag Ã©s csakis vÃ©gzÃ
lehet dÃ¶nteni. A jelen eljÃ¡rÃ¡s tÃ¡rgya &ndash; azaz az eljÃ¡rÃ¡s Ã©rdeme &ndash; a szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j megÃ¡llapÃ-tÃ¡sa Ã©
dÃ-j megfizetÃ©sÃ©re valÃ³ kÃ¶telezÃ©s volt, ebbÃµl kÃ¶vetkezÃµen az elsÃµ fokÃº hatÃ³sÃ¡g Ã©s Ã-gy az alperes is az eljÃ¡
Ã©rdemÃ©ben dÃ¶ntve jogszerÃ»en hatÃ¡rozatot hozott.Ad.3. A bÃ-rÃ³sÃ¡g nem tartja jogszerÃ»tlennek a szakfelÃ¼gyeleti
ellenÃµrzÃ©s 5 Ã©ves idÃµtartamÃ¡t Ã©s az ezen idÃµszakra megÃ¡llapÃ-tott dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get sem. Az Ã¡llami
alapadatokbÃ³l valÃ³ szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ©rt az adatokat igÃ©nybe vevÃµ a dÃ-jrendelet hatÃ¡lybalÃ©pÃ©sÃ©t megelÃµzÃµen is sz
dÃ-jat volt kÃ¶teles fizetni. Az illetÃ©kes fÃ¶ldhivatal az adatszolgÃ¡ltatÃ¡st kÃ©relem alapjÃ¡n teljesÃ-tette, a dÃ-jat pedig
bevallÃ¡s alapjÃ¡n Ã¡llapÃ-totta meg.A bÃ-rÃ³sÃ¡g Ã¡llÃ¡spontja szerint nem az alperest, hanem a felperest terheli mulasztÃ¡s,
ugyanis a jogszerÃ»tlen adathasznÃ¡latot a szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©s tÃ¡rta fel, jÃ³llehet a felperesnek Ã¶nbevallÃ¡s
alapjÃ¡n a dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©ge folyamatosan fennÃ¡llt. A hatÃ³sÃ¡gi szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©s 5 Ã©vre
visszamenÃµleges idÃµtartama nem sÃ©rti a Ket. elÃµÃ-rÃ¡sait, mert a kÃ¶vetelÃ©s vÃ©grehajtÃ¡sa nem csak a Ptk., hanem a
szabÃ¡lyai szerint sem tekinthetÃµek elÃ©vÃ¼ltnek. A bÃ-rÃ³sÃ¡g Ã¡llÃ¡spontja szerint a dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g alÃ³l ne
mentessÃ©get az sem, hogy adatott esetben a korÃ¡bbi tÃ©rkÃ©peket kivontÃ¡k-e a forgalombÃ³l vagy adattartalmuk
megvÃ¡ltozott, mert a szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g az Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡Ã©rt Ã¡llt fenn. A kivo
tÃ©rkÃ©p helyett az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g Ãºj, mÃ¡sik tÃ©rkÃ©pet kÃ©szÃ-t, tehÃ¡t nem az Ã¡llami alapadatot vonja ki a
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forgalombÃ³l, annak Ã¡llami alapadat jellege tovÃ¡bbra is megmarad Ã©s a nem ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si cÃ©lÃº felhasznÃ¡lÃ¡sr
tovÃ¡bbra is alkalmas marad. A 23/1997. (III. 21.) FM-HM-PM egyÃ¼ttes rendelet Ã©s ezt megelÃµzÃµen rÃ©szben 2009. Ã©vi
mÃ¡jus hÃ³ 28. napjÃ¡ig hatÃ¡lyban volt 12/1995. (V. 14.) FM rendelet alapjÃ¡n nem csak a kÃ¶zmÃ»-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pe
Ã¡llami alapadat tartalmÃ¡Ã©rt kellett szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat fizetni (1. szÃ¡mÃº mellÃ©klet 6. pont), hanem minden fÃ¶ldmÃ©rÃ©
tÃ©rkÃ©pÃ©szeti Ã¡llami alapadatrÃ³l tÃ¶rtÃ©nt adatszolgÃ¡ltatÃ¡sÃ©rt. Ezek formÃ¡it, illetve Ã¶sszegÃ©t rÃ©szletesen e rend
mellÃ©kletei tartalmazzÃ¡k.

A bÃ-rÃ³sÃ¡g Ã¡llÃ¡spontja szerint jÃ³llehet a dÃ-jrendeletet megelÃµzÃµ rendeletek a tÃ©rinformatikai rendszerek kifejezÃ©st n
hasznÃ¡ltÃ¡k (ezt az Fttv. vezette be), Ã¶nkormÃ¡nyzati kÃ¶zponti kÃ¶zmÃ» Ã©s szakÃ¡gi kÃ¶zmÃ», illetve bÃ¡rmely egyÃ©b
tÃ©rkÃ©pi alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡snak jelÃ¶li meg azzal, hogy a tÃ©rkÃ©pi alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡sbÃ³l valÃ³ szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡Ã©rt
szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g Ã¡ll fenn. A dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g igÃ©nylÃ©s, majd az igÃ©nyelt Ã©s fel
alapadatok bevallÃ¡sa alapjÃ¡n Ã¡llt fenn.

A keresetben felhozott Ã©rdemi Ã©rvekkel kapcsolatban a bÃ-rÃ³sÃ¡g rÃ¶gzÃ-ti, hogy azt a tÃ©nyt, hogy az ellenÃµrzÃ¶tt
idÃµszakban Ã¡llami alapadatokat hasznÃ¡lt a felperes nem vitatta, az ellenÃµrzÃ©s utÃ¡n az adathasznÃ¡lattal Ã©rintett terÃ¼le
mÃ©rtÃ©kÃ©t bevallotta Ã©s szolgÃ¡ltatta. A felek Ã¡ltal nem vitatott, miszerint az Ã¡llami alapadatokat tartalmazÃ³
nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©peket az 1970-es, illetve az 1980-as Ã©vekben szerezte be a felperes. Az Fttv. Ã¡ltal 1997. mÃ¡rc
1-jÃ©vel hatÃ¡lyon kÃ-vÃ¼l helyezett 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet 10. §-a hatÃ¡rozta meg az Ã¡llami alapadat fogalmÃ¡t,
mely szerint a rendelet 3. §-Ã¡ban emlÃ-tett alappont-hÃ¡lÃ³zatokat, annak adatait, a rendelet 4. §-Ã¡ban felsorolt tÃ©rkÃ©peket
(fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©rkÃ©pek Ã©s Ã¡tnÃ©zeti tÃ©rkÃ©pei, fÃ¶ldrajzi alaptÃ©rkÃ©pek Ã©s munkatÃ©rkÃ©pek) Ã¡llami alap
tekinteni. Az Ã¡llami alapadatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡Ã©rt e rendelet 11. § (4) bekezdÃ©se szerinti szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat volt kÃ¶teles
fizetni az azt igÃ©nybe vevÃµ a 3/1991. (I. 16.) FM rendeletben, majd a 12/1995. (V. 4.) FM rendeletben meghatÃ¡rozottak
szerint. Nem helytÃ¡llÃ³ ezÃ©rt a felperes Ã©rvelÃ©se, miszerint a dÃ-jrendelet hatÃ¡lyba lÃ©pese elÃµtt szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j fize
kÃ¶telezettsÃ©g nem terhelte. A vizsgÃ¡lt idÃµszakban az adathasznÃ¡latot elismerte, a mÃ©rtÃ©kÃ©t Ã¶nbevallÃ¡ssal megadt
ebbÃµl kÃ¶vetkezÃµen a dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©ge fennÃ¡ll a nagymÃ©retarÃ¡nyÃº tÃ©rkÃ©pi Ã¡llami alapadatok felhaszn
miatt.

A dÃ-jrendelet szabÃ¡lyait a hatÃ¡lyba lÃ©ptetÃ©sÃ©rÃµl rendelkezÃµ 20. § (1) bekezdÃ©se szerint 1999. jÃºlius 29-Ã©t kÃ¶ve
kezdemÃ©nyezett Ã¼gyekben kell alkalmazni, azonban nem vitatott a felperes Ã¡ltal sem, hogy az ellenÃµrzÃ¶tt idÃµszakban
Ã¡llami alapadatokat hasznÃ¡lt fel. Ahogy arra a bÃ-rÃ³sÃ¡g fentebb mÃ¡r utalt, a dÃ-jrendeletet megelÃµzÃµen hatÃ¡lyban volt, a
szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©grÃµl rendelkezÃµ rendeletek hatÃ¡lya is kiterjedt az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©
Ã©s minden olyan szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ©rt, amely az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©rkÃ©pbÃµl, ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pb
alapÃº nyilvÃ¡ntartÃ¡sbÃ³l tÃ¶rtÃ©nt, szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat kellett Ã©s kell fizetni. A felperes Ã¡ltal hasznÃ¡lt tÃ©rkÃ©pek Ã¡llami
alapadatokat tartalmaznak, a bÃ¡nyatÃ©rkÃ©pek alapja az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si alaptÃ©rkÃ©p. Adat-felhasznÃ¡lÃ¡si dÃ-j csa
tÃ©rkÃ©pek utÃ¡n nem vethetÃµ ki, amelyek kizÃ¡rÃ³lag a felperes sajÃ¡t adatait tartalmazzÃ¡k. MegjegyzendÃµ, hogy a
fÃ¶ldhivataltÃ³l beszerzett Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sa a felperes rÃ©szÃ©rÃµl jelenleg is folyamatos.
ÖsszefoglalÃ¡s

Az Ã¡llami fÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s tÃ©rkÃ©pÃ©szeti alapadatok biztosÃ-tjÃ¡k az orszÃ¡g terÃ¼letÃ©n minden, helymeghatÃ¡rozÃ³
igÃ©nylÃµ, azon alapulÃ³ hatÃ³sÃ¡gi Ã©s szakmai tevÃ©kenysÃ©g mÃ»szaki alapjÃ¡t Ã©s Ã¶sszhangjÃ¡t. Az Ã¡llami alapadato
elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s folyamatos karbantartÃ¡sÃ¡ra az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g jelentÃµs forrÃ¡sokat fordÃ-t. A jelenlegi nehÃ
gazdasÃ¡gi helyzetben ezÃ©rt kiemelt Ã¡gazati Ã©rdek fÃ»zÃµdik ahhoz, hogy az Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡Ã©rt jÃ¡rÃ
jogszabÃ¡lyban meghatÃ¡rozott igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jakat a felhasznÃ¡lÃ³k megfizessÃ©k, Ã©s azokat az ingatlanÃ¼g
hatÃ³sÃ¡g az Ã¡llami alapadatok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s folyamatos karbantartÃ¡sÃ¡ra tudja fordÃ-tani. Ennek Ã©rdekÃ©ben, a
mindenkitÃµl elvÃ¡rhatÃ³ Ã¶nkÃ©ntes jogkÃ¶vetÃµ magatartÃ¡s vÃ©lelme mellett, az arra illetÃ©kes hatÃ³sÃ¡goknak folyamatos
ellenÃµrizniÃ¼k kell az Ã¡llami alapadatok jogszerÃ» felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t, Ã©s a nem jogkÃ¶vetÃµ magatartÃ¡st tanÃºsÃ-tÃ³
felhasznÃ¡lÃ³kkal szemben hatÃ³sÃ¡gi eszkÃ¶zÃ¶kkel kell fellÃ©pniÃ¼k a dÃ-jfizetÃ©s kikÃ©nyszerÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben.

A cikkben ismertetett konkrÃ©t esetben szÃ¼letett jogerÃµs bÃ-rÃ³sÃ¡gi Ã-tÃ©let precedens Ã©rtÃ©kÃ», mert a jog eszkÃ¶zeit
alkalmazva elvi Ã©llel Ã¡llapÃ-tja meg, hogy az Ã¡llami alapadatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val kapcsolatos dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©
az alapadat tartalom megjelenÃ©si formÃ¡jÃ¡tÃ³l, aktualitÃ¡sÃ¡tÃ³l Ã©s hatÃ¡lyossÃ¡gÃ¡tÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l minden felhasznÃ¡lÃ
terhel; a dÃ-j megfizetÃ©se pedig a felhasznÃ¡lÃ¡si jogot biztosÃ-tja. Az adat-felhasznÃ¡lÃ¡si dÃ-j egyszeri megfizetÃ©sÃ©vel a
felhasznÃ¡lÃ³ ugyanis nem szerzi meg az Ã¡llami alapadatok korlÃ¡tlan felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t biztosÃ-tÃ³ tulajdonjogot. A
szakfelÃ¼gyeleti ellenÃµrzÃ©s sorÃ¡n az illetÃ©kes hatÃ³sÃ¡gok hatÃ¡skÃ¶rÃ¼kben jÃ¡rnak el, amikor az esetleges jogosulatla
jogszerÃ»tlen Ã¡llami alapadat hasznÃ¡latot feltÃ¡rjÃ¡k, Ã©s az ezzel kapcsolatos dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©get megÃ¡llapÃ-tj
dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g a polgÃ¡ri jog szabÃ¡lyai szerint Ã©vÃ¼l el, ezÃ©rt az azt megÃ¡llapÃ-tÃ³ hatÃ³sÃ¡gi igÃ©ny az
elÃ©vÃ¼lÃ©s idÃµpontjÃ¡ig visszamenÃµlegesen is &ndash; jogszerÃ»en &ndash; Ã©rvÃ©nyesÃ-thetÃµ.
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