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Szervezeti változások a kormányhivatalokban

A  hivatali  eljárások  egyfokúvá  válásával  március  1-től  a  szervezet  is  változik.  Több
szakterületen megszűnik a járási szint, csak megyei illetékességű szervek maradnak. Így történik ez
a  földhivataloknál  is.  Egy  adott  megyében  minden  földmérési,  ingatlan-nyilvántartási,
telekalakítási,  földvédelmi,  földhasználati,  földforgalmi  feladatot  ellátó  dolgozó  egy
kormányhivatali főosztályba fog tartozni.

Az  ügyfelek  szempontjából  ennek  a  gyakorlati  változása  az  lesz,  hogy  bármely  ehhez  a
Főosztályhoz tartozó részlegen intézhetünk az adott megyébe tartozó ügyet. Kérhetünk földmérési
adatot,  térképmásolatot,  leadhatunk  munkát,  beadhatunk  kérelmet.  Sok  helyen az  így  leadott
kérelmeket továbbítják a régi illetékesség szerinti járási beosztású részleghez, de lesz ahol és amit a
leadás helyén intéznek el. A témában nagyon sok a bizonytalanság, sok jogszabályban nem történt
meg a járási hivatalok  illetékességének megszüntetése. Reméljük ezek a módosítások hamarosan
megtörténnek.

Az már most is látható, hogy megyénként eltérő megoldások lesznek a szervezet kialakítására.
A Földhivatali Főosztályon belül lesz ahol szakterület szerint alakítanak ki osztályokat, lesz ahol
minden  volt  járási  osztályból  lesz  osztály,  és  lesz  olyan  is,  ahol  ezeket  a  volt  osztályokat
összevonják, de marad egyfajta területi felosztás. A volt megyei földhivatalok van ahol a Főosztály
osztályává válnak, és van olyan is, hogy a megye székhely járási hivatali osztályával vonják össze.

Tagozati költségterv

Az MMK 2020. évre megnövelte a tagozatnak nyújtott támogatást, a szokásos 500 000 Ft-on
felül 976 908 Ft-ot is kapunk. Ennek azonban az a feltétele, hogy a tagozatnak ezt a közel másfél
millió el kell költeni idén az MMK által meghatározott feladatokra. A tagozat elnöksége elkészítette
a  költségtervet,  a  korábbi  évek  tartalékát  is  részben  felhasználva  2,5  millió  Ft-ot  tervezünk
felhasználni  működési  feladatokra,  szakmai  rendezvényekre,  kiadványokra,  kitüntetésekre  és
együttműködési feladatokra. Ezekből a főbb tételek taggyűlés megrendezése 250 000 Ft, Geodéziai
MÉDI és  online  változata átdolgozása  300  000  Ft,  Hazay  bronz  plakettek  elkészíttetése  (5  db
díszdobozban)  400  000  Ft,  tagozati  diplomadíj  pályázat  díja  300  000  Ft,  a  pilóta  nélküli  légi
járművekkel  végzett  felmérésekhez  szakmai  segédlet  kidolgozása  a  Légi  Térképészeti  és
Távérzékelési Egyesülettel együttműködve, 600 000 Ft.

FAP pályázat

Az MMK idén is kiírta a Feladat Alapú Pályázatot. A tagozatunk a tervek szerint a „Javaslat
Magyarországon még nem létező, de jó eséllyel bevezethető új innovatív technológiákra, és/vagy
mérnöki eljárásokra” témában a „Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek
korszerű technológiákkal végzett felújításához„ megnevezésű projekttel indul. A pályázati anyagnak
szeptemberre kell elkészülnie. A témavezető Holéczy Ernő, a lektor dr Rózsa Szabolcs lesz.
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