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Kedves Kolléganők és Kollégák!
Több, olyan jogszabály jelent meg az elmúlt év végén, melyek változásai érintik szakterületünket.
Ezeket ismerteti Hajdú György összeállítása.

Fontosabb jogszabályi változások 2014. január 1-től
266/2013. (VII.11.) Korm. r. 47. § (8)
Meghosszabbították a geodéziai tervező és szakértő jogosultság érvényességét. A Kormány rendelet
módosítása szerint a két jogosultságunk ”jogszabály eltérő rendelkezése hiányában” 2015.
december 31-ig hatályos.
A módosítás és az eredeti szabályozás értelmében új geodéziai tervező és szakértő engedély 2014.
január 1. után nem adható meg. A 2015. december 31-e előtt lejáró engedélyeket nem kell
megújítani, mindegyik automatikusan eddig az időpontig hatályos. Ebből következik, hogy további
továbbképzést nem kell teljesíteni.
Mindez addig igaz, míg megszületik az Fttv. felhatalmazása alapján alkotandó kormányrendelet, de
legkésőbb 2015. december 31-ig.

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól 33. §
Változik az ügyintézési határidő, az eddigi 30 napról 21 napra. Ennél hosszabb határidőt törvény
vagy kormányrendelet, rövidebbet bármely jogszabály megállapíthat. Így ez a változás nem
vonatkozik például a telekalakítási eljárásra, mivel az ottani határidőket kormányrendelet
szabályozza. Nem változott viszont a szakhatósági eljárás határideje, az továbbra is 15 nap.

178/2006. (VII. 3.) Korm r. 17. § (2)
A kisajátítási eljárásokban tovább felhasználhatók a korábban elkészített kisajátítási tervek. A
kisajátítás földmérési feladatainak utolsó jelentősebb változtatásakor leírtak szerint a 2013. június
30-ig érvényes szabályok szerint készített kisajátítási tervek csak a 2014. január 1-ig benyújtott
kisajátítási kérelemhez voltak csatolhatók. Ezt a határidőt módosították most 2014. június 30-ra.

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról
Kisebb változtatások történtek a kamarai törvényben is. A területi kamaráknak több alelnöke is
lehet. A kamarák szerveinek felsorolásába bekerült a választási jelölőbizottság. Rendezték a kettős
(mérnök és építész kamarai) tagok tagdíj befizetésének mértéket, amely szerint mindkét helyen
70%-ot kell fizetni. Hatályát veszti a kamarák gazdasági tevékenységét eddig korlátozó
rendelkezés.

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és
Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól 17/A. §
Nem módosították viszont a telekalakításról rendelkező jogszabályt, így továbbra is kell geodéziai
tervezői jogosultság a telekalakítási dokumentáció készítéséhez.
2014. január 3.

