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Ülésezett a tagozat elnöksége és kibővített elnöksége

Az elnökség a MÉDI alapdíját a növekvő kereslet, és a költségek növekedése miatt a 2016. évi 7500
Ft-ról 7700 Ft-ra emelte.  Idén is kiírjuk a diplomaterv pályázatot, a pályázati  kiírás a honlapon
megtalálható.
Az FM-el kötött megállapodásnak megfelelően az egyéb célú földmérési tevékenységet szabályozó
Kormány rendelet megalkotásának előkészítését idén meg kell kezdeni. Az ezzel foglalkozó testület
tagjaira várjuk a szakcsoportok javaslatát.

A kibővített elnökség döntött az MMK tisztségeire történő jelöltállításról. Tájékoztatás hangzott el a
Földmérő Minősítő Bizottság munkájáról, és a továbbképzésekről. Idén már volt Zalaegerszegen
továbbképzés, hamarosan lesz Szolnokon és Budapesten.
A tagozati taggyűlés várható időpontja szeptember vége, a jelenlegi vezetőség mandátuma lejár, új
elnökség választása lesz. A jelölő bizottság júniusban teszi közzé jelölési felhívását.
Idén  Budapest  és  Pest  megyében,  Győr-Moson-Sopron,  Heves,  Szabolcs-Szatmár-Bereg  és  Vas
megyei szakcsoportban is lesz választás.

Régi  problémánk,  hogy  a  kamarai  névjegyzékben  mintegy  500  tagunk  esetében  szerepel  a
jogosultságok között az ingatlanrendezői minősítés. Ez nem a kamara által megállapított minősítés,
a földmérési  és térinformatikai  államigazgatási  szerv vezeti  a névjegyzéket.  Sok kamarai tagnál
nincs feltüntetve a minősítés, a párhuzamos vezetés szinte megoldhatatlan. A kamarai nyilvántartás
ilyen  szempontból  nem  hiteles.  Ezért  úgy  döntött  a  kibővített  elnökség,  hogy  az  MMK
Főtitkársággal  a  technikai  részleteket  egyeztetve  törölni  kell  a  kamarai  névjegyzékből  az
ingatlanrendezői minősítéseket. Tettük ezt azért is, mert megvan a lehetősége, hogy névjegyzéken
kívül mindenki a saját portfóliójába beleírhatja adatai közé az IRm minősítését. A portfóliót az e-
mérnök rendszerben lehet feltölteni, tájékoztató itt található: http://mmk.hu/mernokvagyok/portfolio

A  Mérnökgeodéziai  Konferencia  idén  nem  tavasszal,  hanem  ősszel  kerül  megrendezésre.  A
konferenciára  előadók  jelentkezését  várjuk  a  siki.zoltan@epito.bme.hu  email  címen.  A korábbi
konferenciák előadásai megtekinthetők itt http://mmk-ggt.hu/konferenciak.

Illeték és díj csökkenések

A Magyar  Közlöny  30.  számában  megjelent  a  közigazgatási  ügyintézéshez  kapcsolódó  egyes
illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény, hatályos március 16-tól.

Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.



A termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló eljárás
illeték  és  igazgatási  szolgáltatási  díjmentes  lesz.  Azt,  hogy  melyik  eljárások  tartoznak  ide  a
384/2016. (XII.2.) Korm. r. 22. §-a szabályozza.
Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg,
amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő
földrészletek
a) egy helyrajzi számon,
b) közvetlenül egymás mellé, vagy
c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé
kerülnek kialakításra.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez,
vagy tény,  állapot,  egyéb  adat  igazolásához  az  építésügyi  hatóság hatáskörébe  tartozó  hatósági
bizonyítvány kiadásának 20 000 forintos illetéke törlésre került, helyette csak az általános 3 000 Ft-
os illetéket kell fizetni.
Ugyanígy törlik a bontás tudomásul vételi eljárása esetén 5000 forintos illetéket.
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