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Az Országgyű lé s
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági módosító ,iavaslat

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (1X.30.) OGY határozat 94 . (1 )
bekezdése alapján „az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról” szóló T/9240 . számú
törvényjavaslathoz a következő a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő új 75. és 76. §-sal egészül ki, az ezt követő §-ok
megjelölése értelemszerűen módosul:

„75. $ A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI törvény ( a
továbbiakban : Fttv.) 1 . § 9. pontja a következ ő szöveggel lép hatályba :

„9. földi, légi ésűrtávérzékelés : mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalma s
földi,	 légi	 ésűr távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai ,
térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gy űjtése;”

76. § Az Fttv. 5. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :

„(1)Az állami alapadatok közhiteles adatbázisaiba, a (4) bekezdésben foglaltak kivételéve l
bárki	 betekinthet,	 azokról	 teljes	 vagy részleges másolatot igényelhet .	 Az adatok
elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatók, amennyiben a m űszaki feltételek
adottak. A 3 .	 (1) bekezdés a)—f) és i) pontjában foglalt adatbázisok esetén célhoz kötötte n
igényelhető másolat. A másolaton vagy az adathordozón fel kell tüntetni a szolgáltatott adato k
körét és azok metaadatait, a 3 . § (1) bekezdés a)—f) és i) pontjában foglalt adatbázisokbó l
szolgáltatott másolat esetén a felhasználás célját is .

(2) A miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési térképészeti tevékenység végzése során
előállított állami alapadatok szolgáltatását az ingatlanügyi hatóságok végzik .''

2. A törvényjavaslat 75 . (1) bekezdése a következők szerint módosul :

»M IIA földmérési és térképészeti tevékenységr ő l szóló 2012. évi XLVI . törvény (a
továbbiakban: Fttv .)]Az	 Fttv . 6. (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :
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„(1) Az ingatlanügyi hatóság, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv
a vállalkozási tevékenységnek nem minősülő alaptevékenységük ellátásához az állam i
alapadatok adatbázisaiból egymásnak díj-, költség- és térítésmentesen szolgáltatnak adatot .

(2) A 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek az általuk kezelt állami alapadato k
adatbázisaiból az adatszolgáltatást hálózati szolgáltatón keresztül is végezhetik .'

Indokolás

A jelenlegi szabályozás csak a levegőbő l végzett távérzékelési adatgyűjtés fogalmát határozta
meg, ezt szükséges kiegészíteni a földi, és űrtávérzékelés fogalmával, ennek eredményeképp a
távérzékelés végrehajtásának összes lehetséges helye a földrajzi térben definiálásra kerül .

Az eredeti normaszöveg szerint a topográfiai és távérzékelési adatbázisokból célhoz kötöttség
nélkül Iehetett adatot igényelni . Az állami alapadatoknak az új 28 . § (12) bekezdésébe n
meghatározott jogosulatlan felhasználásának az ellenőrzését az állami térképi adatvagyon
védelme érdekében indokolt a topográfiai és távérzékelési adatbázisokra is kiterjeszteni .
Szükségessé válik az adatbázisokat kezel ő szervek pontosítása, valamint a szolgáltatásba
bevont állami alapadatok körének kibővítése.

Budapest, 2012 . december 3 .

Pont Sándor
éltök
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