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Kedves Kollégák!

Megbeszélés a minisztériumban

Október  végén  megbeszélést  folytattunk  a  Miniszterelnökség  Ingatlan-nyilvántartási  és
Térképészeti Főosztályán. A tagozat részéről Siki Zoltán, Holéczy Ernő, Hajdú György, az MMK-
tól  Virág  Rudolf  főtitkár  és  Kiss  Péter  jogász  vettek  részt.  A tagozat  által  javasolt  témákról
beszéltünk.

Rövid távú tervek:

 Az MMK GGT részvétele a szakmai jogszabályok előkészítésében
 327/2015. Korm rendelet módosítása a bevezetése óta eltelt tapasztalatok, és a közelgő 

meghosszabbítás miatt
 Jogosulatlan egyéb geodéziai tevékenység szankcionálása 
 GD hosszabbítás díjának csökkentése, a 63/1999. FVM-PM-HM rendelet módosítása 
 19/2013. VM rendelet módosítása, a szerzett jogok megtarthatósága érdekében
 8/2018. AM rendelet módosítása az eddigi tapasztalatok alapján

Hosszú távú tervek:

 Egyéb célú földmérést szabályozó kormányrendelet megalkotása
 Térképi adatbázis tartalmának egységesítése
 INSPIRE irányelvnek megfelelő nemzeti portál kialakítása
 Elavult ingatlan-nyilvántartási térképek felújítása

A tagozat eljuttatja a Főosztálynak a már előkészített jogszabály módosítási konkrét javaslatait. A
Főosztály részéről a módosításokkal elérendő főbb célok támogathatónak látszanak. Várhatóan még
idén módosításra kerül a 8/2018. AM rendelet, 19/2013. VM rendelet, 52/2014. VM rendelet. Ha a
Főosztály  részére  lehetővé  teszik,  akkor  a  tagozat  megkapja  ezeket  az  anyagokat,  még  a
közigazgatási egyeztetés előtt véleményezésre.

Mérnökgeodézia Konferencia 2019
2019, november 9-én immár ötödik alkalommal rendeztük meg a BPMK-val és a BME Általános és
Felsőgeodézia  Tanszékével  közösen  a  Mérnökgeodézia  Konferenciát  Az  elhangzott  előadások
prezentációi,  a  poszterek  és  a  fényképek  a  tagozat  honlapján  megtekinthetők
(http://mmk-ggt.hu/konferenciak)

Pályázati lehetőség

Megbízási szerződés alapján a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő
Zrt. jár el  a Magyar Állam tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő
ingatlanok földmérési, ingatlan-nyilvántartási rendezésében.
Ennek keretében szerte az országban több ingatlan rendezése is várható az elkövetkező időszakban.

http://mmk-ggt.hu/konferenciak


Várható feladatok:
– minden esetben alaprajz készítése társasház alapításához;
– esetenként előtte telekalakítás és/vagy épületfeltüntetés;
– szükség szerint esetleg szolgalmi joghoz vázrajz vagy használati megosztás.

Kérem, hogy aki ilyen jellegű munkára majdan szívesen adna árajánlatot, az előzetesen jelentkezzen
Sándor Józsefnál a sandor.jozsef@hmei.hu címen.

A jelentkezéskor  a  következő adatokat  adják meg:     Név /  IRF szám /  lakcím /  telefonszám.
Valamint adja meg annak a három megyének a nevét, ahol elsődlegesen vállalna munkát.
Az előírások szerint minden egyes munkára legalább három vállalkozótól fognak kérni árajánlatot,
majd a vezetői döntést követően szerződést kötnek az adott nyertes ajánlattevővel.

Mérnökgeodézia Konferencia 2019


