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8/2018 AM rendelet mellÃ©kletei
2018. July 18.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.)
AM rendelet mellékleteinek vagy azok mintái a sorszámra kattintva az alábbiakban letölthetÅ‘k pdf, vagy ahol jelölve van
doc formátumban (a legtöbb melléklet nem teljes tartalommal, hanem sablonként földmérÅ‘knek) is. A kérelem
noymtatványok online kitölthetÅ‘ formában megtalálhatók a Nyomtatványok menüpontban.
1. melléklet: Földmérési és térképészeti adatok igénylése ingatlan-nyilvántartási célra DOC
2. melléklet: Földmérési és térképészeti adatok igénylése egyéb egyéb célból
(amely az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érinti) DOC
3. melléklet: Térképmásolat megrendelÅ‘lap DOC
4. melléklet: Pontkódok az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban DOC
5. melléklet:

A területkimutatás borítója DOC

6. melléklet: Területkimutatás DOC
7. melléklet:

Megengedett eltérések a határvonalak jogi és természetbeni állapotának
összehasonlítására DOC

8. melléklet:

A területszámítás megengedett hibahatárai EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép
digitális átalakításával készült adatbázis esetén DOC 9. melléklet: A területszámítás megengedett hibahatára
EOTR elÅ‘tti vetületi rendszerÅ±
ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült térképi adatbázis esetén
DOC
10. A. melléklet: Telekalakításhoz szükséges mérési vázlat DOC
10. B. melléklet: Épület feltüntetéshez szükséges mérési vázlat DOC
11. melléklet: A mérési és a kitÅ±zési vázlaton alkalmazandó jelölések
12. melléklet: Az államhatár vonalának változásáról készítendÅ‘ változási vázrajz
13. melléklet:

Az államhatár változásáról készült változási vázrajzhoz készítendÅ‘ területkimutatás

14. melléklet: A közigazgatási határ vonalának változásáról készítendÅ‘ változási vázrajz DOC
15. melléklet: Földrészletek határvonalának változásához készítendÅ‘ változási vázrajz
16. melléklet: Földrészletek határvonalának változásához készítendÅ‘ határrendezési vázrajz DOC
17. melléklet: Épület feltüntetéshez készítendÅ‘ változási vázrajz DOC
18. melléklet: Önálló tulajdonú épületrÅ‘l vagy pincérÅ‘l készült változási vázrajz
19. melléklet: MÅ±velésiág-változási vázrajz DOC
20. melléklet: Változási vázrajz több vagyonkezelÅ‘i jog bejegyzéséhez vagy vázlat a jogilag
jelentÅ‘s tényeknek ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez DOC
21. melléklet: A földrészletet terhelÅ‘ szolgalmi jogok, földhasználati jog és telki szolgalmi jog
bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz DOC
22. melléklet: Vezetékjog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz DOC
23. melléklet: Társasház, illetve szövetkezeti ház alaprajza
24. melléklet: Használati megosztáshoz szükséges változási vázrajz DOC
25. melléklet: Helyszíni jegyzÅ‘könyv a földrészlet határának kitÅ±zésérÅ‘ DOC
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26. melléklet: Az Fttv. 14. § (8) bekezdése alapján készítendÅ‘ kitÅ±zési vázrajz DOC
27. melléklet: Földrészlet kitÅ±zésérÅ‘l készítendÅ‘ vázlat DOC
28. melléklet: Földrészlet kitÅ±zésérÅ‘l készítendÅ‘ vázrajz DOC
29. melléklet: MÅ±szaki leírás DOC
30. melléklet: Vizsgálat és záradékolás iránti kérelem DOC
31. melléklet: Földmérési és térképészeti munkák bejelentése DOC
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