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Kedves Kolléganők és Kollégák!
Ismételten kaptunk egy jogi jellegű összefoglaló anyagot Hajdú György kollégánk tollából, ezt
adjuk közre.
Jogszabály előzetes közzététele
A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján megjelent 4 jogszabály tervezet, amelyek a földmérést
érintik. A feltöltés ideje valamennyinél január 18. péntek.
•

•
•
•

az állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat-tartalmáról, létrehozásának,
felújításának, állami átvételének, kezelésének, az adatgyűjtés és az adatátadás rendjéről
szóló VM rendelet
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a levéltári
átadás módjáról szóló VM rendelet
az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról szóló VM rendelet
az alaphálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet

A vállalkozókat ezek közül az állami alapadatok felhasználásáról szóló érinti legjobban, hiszen a
11. §-ban felsorolt esetekben egy külön rendelet alapján bírság lesz megállapítható.
Kevesebbeket érint, de azért új az is, hogy alappontok pótlását, áthelyezését csak a FÖMI által
előzetesen minősített földmérő cégek végezhetik.
Helyreigazítás és kiegészítés
A 2013. január 2-i hírlevélben a telekalakításról szóló részben tévesen írtam, hogy nem egyértelmű
korábban záradékolt vázrajz esetén mit kell beadni a telekalakítási kérelemkor. A 17/A § (7)
bekezdése szerint ilyenkor papíron és digitálisan a telekalakítási helyszínrajzot kell csak leadni.
Ezenkívül az egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásvezetési eljárás szakasz ügyintézési
határideje a korábbi 30 napról 15 napra csökkent. Csökkent a megkeresendő szakhatóságok száma
is, nincs szükség a továbbiakban a tűzvédelmi szakhatóság és a bányakapitányság szakvéleményére,
viszont természetvédelmi területek esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség, vagy a védettség jellege miatt a települési önkormányzat jegyzője megkeresése
szükséges.
Összességében megállapítható, hogy a rendelet módosításai egyszerűbbé és egyértelműbbé tették a
földmérők és a megrendelők feladatait.
A tagozati honlapon található jogszabály listát folyamatosan frissítjük, legutolsó kiegészítés a
hatályon kívül helyezett jogszabályok listája.
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Az országban elsőként Vas megyében kezdik meg a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közösföldtulajdonok megszüntetését – közölte V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára pénteken.
Részletesen a Kormányzati portálon olvashatja a cikket.
Üdvözlettel
András
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