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Változások több törvényben

A Magyar  Közlöny 74.  számában megjelent  a  2017.  évi  L.  törvény az  általános  közigazgatási
rendtartásról  szóló  törvény  és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  törvény  hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról. A hosszú cím 242 törvény módosítását jelenti, hatályba
lép 2018. január elsején.

2018-ban a közigazgatási eljárási törvényt (Ket) felváltja az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény (Ákr), ennek kapcsán kell sok más szabályozást módosítani. A módosítás egy része
csak megfogalmazásbeli – például egy határozat nem jogerős lesz, hanem végleges – de vannak
más  változások  is.  Az  ÁKR  alapvetően  3  ügytípust  állapít  meg  az  elintézési  határidő  szerint
automatikus döntéshozatal huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan
nap határidővel. A 60 naptól hosszabb határidőt törvény, rövidebbet jogszabály állapíthat meg. A
földmérési törvény szerint a vizsgálat és záradékolási eljárás ügyintézési határideje huszonöt nap
lesz. Külön Kormány rendelet lesz majd az ingatlanügyi hatóságokhoz tartozó hatósági eljárások
részletes szabályairól.
Az ingatlan-nyilvántartási törvényben változik a harmincnál több ingatlant vagy érdekeltet érintő
ügy határideje 70-ről 90 napra.
Változik még az  építésügyről,  mérnöki  kamaráról,  illetékekről,  államhatárról,  kisajátításról  és  a
termőföld védelméről szóló törvény.

A Magyar Közlöny 75. számában megjelent a 2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről
és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény  és  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról, hatályba lép 2017. szeptember elsején.

Változott az erdő fogalma, és azoknak a faállománnyal borított területeknek a felsorolása, amire
nem vonatkozik a törvény. Erdő az lehet, ami az Adattárban nyilván van tartva, az ide bekerülő
területek  felsorolása  is  változott.  Változtak  a  megosztás  szabályai  is,  csak  olyan  földrészlet
alakítható  ki,  amelynek  szélessége  átlagosan  legalább  harminc  méter,  és  területe  egy hektárnál
nagyobb.

E-közmű workshop

2017. július elsejét követően a közmű egyeztetések csak elektronikus úton bonyolíthatók. A Magyar
Mérnöki  Kamara  a  jogalkotóval,  a  Miniszterelnökséggel  és  a  rendszert  bevezető  Lechner
Tudásközponttal közösen szervez tájékoztató WORKSHOP-ot június 20-án. További részletek és
regisztráció itt:
http://mmk.hu/tudastar/hirek/workshop-0620
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