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Szolgáltatási díjak 

Az adatdíj számítás módja a hatályos jogszabályok szerint történik, kivéve a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 3. § (1) bekezdés c) és d) pontj0ában meghatározott 
adatok esetében, amelynek számítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 
 
 

 

 

 

1. táblázat 
 
Megjegyzések: 
 

a) Ha a szolgáltatott objektumok darabszáma meghaladja a 25 000 db-ot, a táblázat 
értékeinek 70%-át, 100 000 db feletti objektum darabszám esetén 50%-át, 200 000 db 
feletti objektum darabszám esetén 30%-át, 400 000 db feletti objektum darabszám 
szolgáltatása esetén 18%-át kell fizetni. 

 
b) 1 évnél régebbi, de 3 évnél nem régebbi adatok szolgáltatása esetében a táblázatban 

szereplő adatérték díj 80%-át kell megfizetni. 
 

c) 3 évnél régebbi adatok szolgáltatása esetében a táblázatban szereplő adatérték díj 
65%-át kell megfizetni. 

 
d) a b) és c) pont alapján szolgáltatott adatok esetén a felhasználó értéknövelt termékén 

köteles feltüntetni az adatok aktualitásának dátumát.  
 

e) Teljes adatbázis tartalom szolgáltatása esetén 1.-4. sorszám alatti díjtételek 
összeadódnak. 

 
f) A 2. és 3. sorszám alatti objektumok önállóan nem, kizárólag az 1. sorszám alatti 

objektumokkal együtt érvényesíthetők. 
 

g) Az 5. és 6. sorszám alatti díjtételek a teljes adatbázis adattartalmára vonatkozó 
adatszolgáltatás esetében nem kerülnek felhasználásra. 

 
 
 
 
 
 

Sorszám A szolgáltatott adat (termék) megnevezése Egység Egységár (Ft) 

1 Földrészlet objektumok db 176 

2 Alrészlet és művelési ág objektumok db 32 

3 Minőségi osztály objektumok db 24 

4 Épület és építmény objektumok db 40 

5 Szolgalmi jog objektumok db 30 

6 Földrészlet azonosító geokóddal db 100 
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adatdíj %-a 

 
éves díj havi díj 

Termék vékonykliens vastagkliens vékonykliens vastagkliens 

2.1 Ortofotó 19% 24% 1,9% 2,4% 

2.2. Légifelvétel 19% 24% 1,9% 2,4% 

2.3 Topográfiai térkép 
(raszteres, vektoros raszterként) 

28% 35% 2,8% 3,5% 

2.4 DDM5 és szintvonal képként  1% 1,25%- - - 

2.5 Közigazgatási határ 
adatbázis 

6% 8% - - 

2.6 Földmérési és ingatlan 
nyilvántartási alaptérkép 

32% 40% 3% 4% 

2. táblázat 
 

 

 
klikkdíj 

 
a) alapdíj (10000 db klikkre 

vonatkozóan) 
b) 10000 db klikk után 

klikkenként 

Termék 
vékonykliens 

(Ft) 
vastagkliens 

(Ft) 
vékonykliens 

(Ft) 
vastagkliens 

(Ft) 

3.1 Ortofotó 1 430 000 1 787 000 143 178 

3.2Topográfiai térkép 
(raszteres, vektoros 
raszterként) 

130 000 162 500 13 16 

3.3 Földmérési és 
ingatlan nyilvántartási 
alaptérkép 

930 000 1 162 500 926 1 157 

3. táblázat 
 

a) 2.1, 2.2, 2.3 és 2.6 –ban szereplő díj a szolgáltatás igénybe vételének időtartamától 
függ. 

b) 2.1, 2.2, 2.3 és 2.6-ban szereplő díjak minimálisan 1 hónapra számolandóak. 
c) 2.1 – 2.6-ban szereplő díjak egy jogi személy vagy nem jogi személy szervezeteken 

belüli felhasználók, korlátlan számú letöltését tartalmazzák. 
d) 2.1 – 2.6 kiegészül rendszerbe léptetési díj értékével, mely jogi személy vagy nem jogi 

személy szervezetenként 80 000 Ft.  
e) A 2. és 3. táblázatban szereplő szolgáltatások közül 2 vagy ennél több megrendelése 

esetén a rendszerbeléptetési díjat egyszer kell megfizetni. 
f) A rendszerbeléptetési díjat 2 500 000 Ft feletti szolgáltatás megrendelés esetén nem 

kell számolni. 
g) 2.1., 2.3 díjszámításánál terület függvényében kell kiszámolni a szolgáltatási díjtételt. 
h) 2.2 esetében a díjszámítás a légifelvételek számának függvényében történik 
i) 2.6 esetében a díjszámítás az objektumszám függvényében történik. 
j) 2.1 legkisebb szolgáltatási területe: 50 km2 

k) 2.2. legkisebb szolgáltatási mennyisége: 10 db 
l) 2.3 legkisebb szolgáltatási területe: 2000 km2 
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m) 2.6 legkisebb szolgáltatási objektumszáma: 8000 db. 
n) 2.4 és 2.5 alapján számolt díj nem területfüggő és minimálisan 1 év szolgáltatási díj 

számolandó. 
o) 2.1 - 2.6 kiegészül a 4. táblázatban szereplő felhasználószám szerinti szorzókkal 

  

jogi személy vagy nem jogi 
személy szervezeteken belüli 

felhasználó szám 
 szorzó  

1-10 1.00     

11-20 1.25     

21-30 1.50     

31-40 1.75     

41- 2.0    

4. táblázat 
 

p) 3.1 - 3.3 -ban az alapdíjat a szolgáltatás megkezdése előtt kell megfizetni 10 000 db 
klikkig. A 10 000 klikk feletti részt havi számlák alapján a tényleges letöltés 
függvényében kell megfizetni. 2.1, 2.2 esetén 1m-es nagyítási szint esetén a 
táblázatban szereplő díjak 70%-át kell fizetni. 

q) 2.1 és 2.3 esetén 2m-es nagyítási szint esetén a táblázatban szereplő díjak 30%-át kell 
fizetni. 

r) 2.1 és 2.3 interneten való jelenítésnél maximális nagyítási szint 2m-es és a táblázatban 
szereplő díj 125%-át kell megfizetni a megjelenített nagyítási szinttől függetlenül. 

s) A 2.6-ban szereplőek esetében, ha megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást 
folyamatosan, frissítés nélkül igénybe veszi 5 éven keresztül, évente a 2. táblázat 
alapján számolt éves díj 65%-a fizetendő. 

 
A fenti adatok ÁFA kötelesek, de az itt feltüntetett árak a mindenkori ÁFA értékét nem tartalmazzák. 

 


