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„A” melléklet

Szolgáltatási díjak

1. A TAKARNET szolgáltatás ellenértékei

1.1. Hozzáférési jogosultság biztosításának költségei

A hozzáférési jogosultság biztosításának költségeire nincs díjmentességi lehetőség.
A kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/G. -a alapján
3000,- forint összegű dat kell megfizetni.
—

—

a TAKARNET engedélyezési eljárásért

Digitális igazolvány előállítási és fenntartási költségei:
• 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint (+ÁFA) a 3 éves időtartamra érvényes digitális
igazolványonként,
• 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint (÷ÁFA) a 6 éves időtartamra érvényes digitális
igazolványonként.
Amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben a felhasználó által választott digitális igazolvány
érvényességi ideje lejár, hosszabbítás esetén a Felhasználó köteles a digitális igazolvány előállítási és
fenntartási költséget az általa megjelölt időtartam függvényében ismételten megfizetni.
Ha az Egyedi szolgáltatási szerződés megszűnik, újbóli csatlakozás esetén új szerződést kell kötni, és
a digitális igazolvány előállítási költséget is újra meg kell fizetni.
1.2. Digitális igazolvány pótlási költség

A digitális igazolvány elvesztése, megsemmisülése esetén a digitális igazolvány újra elkészítése,
pótlása válik szükségessé.
Ebben az esetben a pótlásért 5000.-Ft (+ÁFA) digitális igazolvány pótlási költség megfizetése
szükséges.
Ha technikai okokból válik szükségessé a digitális igazolvány újbóli előállítása, a költség ekkor is
5000.-Ft (+AFA) /digitális igazolvány.
1.3. Az alap és kiegészítő szolgáltatások ellenértéke

Az alapszolgáltatások esetében fizetendő adatszolgáltatásért járó díj, az elektronikus adatszolgáltatási
díj, melynek mértékét külön jogszabály határozza meg az igénybevett alapszolgáltatás fajtájaként.
Az egyedi szolgáltatási szerződés alapján nyújtható kiegészítő szolgáltatások igénybevétele esetén
fizetendő összegeket külön táblázat tartalmazza. Lásd 1 .3.2. pont.
Igazolványonkénti összesítő lista esetén külön listakészítési ellenértéket kell fizetni
A Felhasználókkal az alapszolgáltatás igénybevételére megkötött Egyedi Szolgáltatási Szerződések 1.
pontjában említett „adatdíj”, „szolgáltatási díj”, „díjtétel”, „hálózat használati díj”, „rendszerhasználati díj”
jogcímeken 2010. január 1-től kezdődően költséget, díjat nem számít fel a Szolgáltató. 2010. január 1től kezdődően az egyedi szolgáltatási szerződések alapján nyújtott alapszolgáltatásokért a
jogszabályokban meghatározott mértékű elektronikus adatszolgáltatási díjat kell megfizetni a nyújtott
szolgáltatás fajtájától függően.
Az elektronikus adatszolgáltatási díj alóli mentességek körét a Díjtörvény határozza meg.
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1.3.1.

•

•
•
•

1.3.2.

TAKARNET

alapszolgáltatások

díjai

Egy Ingatlan esetében az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap
másolatért fizetendő elektronikus adatszolgáltatási d a Díjtörvény 28. (2) bekezdése alapján
7000.-Ft.
Egy Ingatlan esetében az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles, ún. e-hiteles
tulajdoni lap másolatért fizetendő elektronikus adatszolgáltatási díj a Díjtörvény 28.
(2)
bekezdése alapján 3600.-Ft.
Egy ingatlan esetében elektronikus dokumentumként szolgáltatott térképmásolatért fizetendő díj
a Díjvhr. 1. sz. melléklet 3. sz. táblázata alapján fizetendő 3.000.-Ft.
Elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles földhasználati lap esetén laponként a
Földhaszn. R. 2. (1) bek. alapján fizetendő díj mértéke 800.-Ft.
Földhasználati összesítő/igazolás esetén a Földhaszn. R. 7/A.
(7) bek. és 71B.
alapján
fizetendő d mértéke 4000.-Ft.
TAKARNET

kiegészítő

szolgáltatások

díjai

A,,Változásfigyelés” szolgáltatás igénybevétele esetén a regisztráció ellenértékét kell megfizetni.
A kiegészítő szolgáltatásként igénybe vehető igazolványonkénti listakészítési díj, valamint ügykezelés
és számlapanasz kezelési költségeit Is az alábbi táblázat tartalmazza.
A hibabejelentés díjmentes.

A

kiegészítő

szolgáltatásoklügykezelés

ellenértéke

Szolgáltatás/ügykezelés
megnevezése
Változásfigyelés/értesítésküldés

Számlázott összeg és megnevezés

Igazolványonkénti lista
(összes ítő/részletező)
Számlainformáció

400 Ft (+ÁFA) listakészítési költség/hó/igazolvány

Ügykezelés

500 Ft (+ÁFA) kezelési költség esetenként

Számlapanasz (alaptalan)

7500 Ft (÷ÁFA) kezelési költség esetenként

1.3.3.

7 900 Ft (+AFA) regisztrációs költség /ingatlan/év

400 Ft (+AFA) listakészítési költség/hó/igazolvány

Díjmentességek

Az elektronikus adatszolgáltatási díj alóli mentességek körét a Díjtörvény szabályozza. A szabályozás
alapján a teljes személyes dijmentességben részesülők mind az elektronikus dokumentumként
szolgáltatott e-hiteles tulajdonilap-másolat, mind az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem
hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése esetén mentesülnek az elektronikus adatszolgáltatási díj
megfizetése alól.
Teljes személyes díjmentességben részesül a tulajdoni lap másolat lekérdezés esetében:

a) a Magyar Állam,
b) az egyházi jogi személy
A b) pontban meghatározott szervezet ingatlanonként évente egy alkalommal részesülhet személyes
díjmentességben a tulajdoni lap másolat díjának megfizetése alól. A személyes díjmentesség
fennállásáról a szervezet külön írásbeli nyilatkozatot köteles adni.

Földmérési, Távérzékelésí és Földhivatali Főosztály
Földügyi Fejlesztési és Uzemeltetési Osztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Postafiók: 1592 Ff585 Telefon: +36-1-222-5101 Fax: +36-1-222-5112
E-mail: ftfbkfh.gov.hu Honlap: www.ftf.bfkh.gov.hu
—

3

Tárgyi díjmentesség az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap
másolat szolgáltatása esetén:

A Díjtörvény 31. (1) és (3) bekezdése sorolja fel azon eseteket, amely eljárások során vagy amely
feladatok ellátásához az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat
tárgyánál fogva díjmentes. Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles
tulajdoni lap másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél
részére nem adható tovább.
A lekérdezés végrehajtásához meg kell adni a díjmentesség jogcímét, valamint a vonatkozó ügy
számát, megnevezését. A megadott adatok helyességéért a felhasználó felelősséggel tartozik.
Tárgyi díjmentes szolgáltatásként nem lehet e-hiteles okiratot lekérní a TAKARNET rendszerből.
Díjmentesség a földhasználati lap másolat, valamint a földhasználati összesítő lekérdezése
esetében:

A Fétv. 99.
(5)
(6) bekezdései határozzák meg, hogy mely eljárásokhoz, feladatok ellátáshoz
díjmentes a földhasználati lap, valamint a földhasználati összesítő szolgáltatása.
—

Térítésmentesség a hozzáférési jogosultság biztosításának költsége esetén:

Az lnytv. 73/A.
ellátásához.
Budapest, 2017. július

(4) bekezdése térítésmentességet biztosít a vízitársulat részére közfeladatai

.13

dr. György István
kormánymegbízott megbízásából

FeketGab r
foosztal,ezeto
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