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A FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben, 
valamint a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév 
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a Földmérési és Távérzékelési Intézet alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:  
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Földmérési és Távérzékelési Intézet 
A költségvetési szerv rövidített neve: FÖMI 
 
2. Székhelye: 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
 
3. A Földmérési és Távérzékelési Intézet létrehozásáról rendelkező jogszabály: 

A minisztériumi átszervezésekről szóló 1967. évi 8. törvényerejű rendelet, az Országos 
Földügyi és Térképészeti Hivatal Földmérési Intézetének létrehozásáról szóló 22/1967. 
(MÉM É. 33.) MÉM utasítás, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a 
Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 
szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 
 
4. A Földmérési és Távérzékelési Intézet közfeladatai: 
A Földmérési és Távérzékelési Intézet ellátja a földügyi, földmérési, térképészeti, 
térinformatikai és távérzékelési szakterület szakmai irányításával, fejlesztésével és 
adatszolgáltatásaival kapcsolatos, valamint a vonatkozó téradat infrastruktúrák 
működtetését biztosító — a külön jogszabályokban — hatósági és egyéb jogkörébe 
utalt országos feladatait. 
 

 



A Földmérési és Távérzékelési Intézet közfeladatait meghatározó legfontosabb 
jogszabályok: 
− 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
− 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
− 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről 

− 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
 
5. A Földmérési és Távérzékelési Intézet illetékessége: országos 
 
6. A Földmérési és Távérzékelési Intézet irányítását ellátó szerv és székhelye: 
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
önállóan működő és gazdálkodó 
 
8. A Földmérési és Távérzékelési Intézet működési rendje:  
Szervezetének, működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 
tartalmazza, amelyet a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá. 
 
9. A Földmérési és Távérzékelési Intézet vezetőinek kinevezési, felmentési 

rendje, valamint a kinevezés időtartama: 

A Földmérési és Távérzékelési Intézetet a vidékfejlesztési miniszter által kinevezett 
vezető vezeti, aki a főigazgató cím használatára jogosult. A főigazgató felett a 
munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A főigazgató kinevezése 
határozatlan időre szól.  

A Földmérési és Távérzékelési Intézet gazdasági vezetőjének kinevezése, felmentése 
és díjazásának megállapítása a miniszter hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói 
jogokat az Intézet főigazgatója gyakorolja. Kinevezése határozatlan időre szól. 
 
10. A Földmérési és Távérzékelési Intézet foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonya: 
Az Intézet dolgozói a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartoznak. 
Felettük a munkáltatói jogokat az Intézet főigazgatója gyakorolja. 
 
11.  A Földmérési és Távérzékelési Intézet alaptevékenysége:  
 
A Földmérési és Távérzékelési Intézet alaptevékenysége körében ellátja a földügyi és 
térinformatikai szakigazgatás és adatszolgáltatás területén, valamint a távérzékelés 
mezőgazdasági, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási területein az adatok 
gyűjtésével, kezelésével, feldolgozásával, szolgáltatásával és a vonatkozó téradat 



infrastruktúrák működtetésével kapcsolatos nemzeti és EU-s tagországi feladatokat. 
Végzi a földmérési, térképészeti, ingatlan-nyilvántartási, térinformatikai és 
távérzékelési szakmai információs, téradat infrastrukturális és alkalmazói rendszerek 
fejlesztését, fenntartását és irányítását, értéknövelt termékek kifejlesztését, információ 
kinyerését és szolgáltatását, más számítógépes rendszerekkel és adatrendszerekkel a 
kapcsolat és folyamatos adatcsere biztosítását. Fenti témákban ellátja a kutatás és 
fejlesztés feladatait és országos összhangjának biztosítását, a kapcsolatok és a 
tudásbázis szervezését, a gyakorlat és a szakmai képzés közötti összhang biztosítását, 
továbbá a nemzetközi kötelezettségekből származó feladatokat. 
 

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás: 
711200  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 
Alaptevékenységek felsorolása szakfeladatrend szerint: 

 
620100  Számítógépes programozás 
620200  Információ-technológiai szaktanácsadás 
631100  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
711200  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712109  Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 
712209  Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 
721932  Agrártudományi alkalmazott kutatás 
721962  Földtudományi alkalmazott kutatás 
721972  Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 
749031  Módszertani szakirányítás 
749040  K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció 
841313  Földügy központi igazgatása és szabályozása 
842151  Nemzetközi tudományos együttműködés 
855935  Szakmai továbbképzések 

 
12. A Földmérési és Távérzékelési Intézet vállalkozási tevékenysége: 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet szabad kapacitásainak hasznosítása 
érdekében, az Áht. 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, 
feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott 
alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 

 
A Földmérési és Távérzékelési Intézet vállalkozási tevékenységéből származó éves 
bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 
 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 
13. A Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatójának beszámolási 

kötelezettsége:  
A főigazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 



 
14. Vagyonkezelés: 
A Földmérési és Távérzékelési Intézet kezeli a feladatai ellátásához szükséges – a 
Magyar Állam tulajdonában lévő – ingatlan és ingó vagyont. Az Intézet a 
rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal, a kincstári vagyongazdálkodásra 
vonatkozó szabályok betartása mellett – ha jogszabály kivételt nem tesz – feladatainak 
ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szabályozza. 
 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
alapító okirata 6., 8., 9., 13. pontjának módosulása 2010. május 29-én, 10. pontjának 
módosulása 2010. július 6-án, a felvezető szövegét, 7. és 12. pontját érintő változás 
2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a FÖMI 2009. október 19-én kelt, 
31.711/1/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. november „       „ 
 
  
 dr. Fazekas Sándor 
 
 
 
 


