MMK-GGT

HÍRLEVÉL

2020. június 22.

Kedves Kollégák!
Ülésezett a tagozat elnöksége
Június 3-án on-line elnökségi ülést tartottunk. Többek közt döntöttünk a Hazay-díj odaítéléséről,
áttekintettük a munkatervet és a pénzügyi tervet. Az már most látható, hogy több feladat a
veszélyhelyzetet miatt elmarad, vagy későbbi időpontra csúszik.
A bizonytalan jövő ellenére az elnökség úgy döntött, hogy szeptember 26-ra hívja össze a tagozati
taggyűlést, természetesen ha szükséges, akkor változtatunk az időponton.
FAP pályázat a térképfelújításról
Mint azt korábban már írtuk a nyertes pályázat munkálatai elindultak. Beadtuk a miniszternek a
kutatási célra díjmentes adatigénylésünket, a kedvező elbírálás után az adatokat már át is vehettük.
Megtörtént a mintaterületen a légi fényképezés két önálló repülésben. Ezen adatok feldolgozása is
kész. Ezenkívül a mobil lézer szkennelés, és feldolgozása továbbá az alappontok meghatározása is
teljesült. A következő lépések a statikus lézerszkennelés és feldolgozása, a tömbkontúr elhatárolása
és hagyományos terepi mérések elvégzése. A júliusi részhatáridőre a szükséges előrehaladási
tájékoztatót a FAP testületnek határidőben be tudjuk nyújtani.
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése
A törvénytervezet elfogadása érdekében az elmúlt időszakban nem történt előrelépés. A tagozat az
MMK közreműködésével eljuttatta a műszaki aggályait az Agrárminisztériumnak, mint a tervezet
előterjesztőjének. A választ megkaptuk, lényegében a törvényen nem kívánnak változtatni az
általunk felvetett kérdésekben, esetlegesen a végrehajtási rendelet megszövegezésekor lehet a
problémára visszatérni.
A törvény elfogadása csak ősszel várható.
8/2018. AM rendelet minták
A foldhivatal.hu-n a rendelet mintái ma délelőtt nem letölthetők (sem a régi, sem az új), illetve a
társasházi alaprajznál vagy egy „feltöltés alatt” megjegyzés. A 7/2020. MvM rendelet szerint
változott az 1., 2., 5., 6., 12. – 24., 26. – 28. és 30. melléklet. Ezek általában csak néhány szó
változását jelentik, a társasháznál jelentősebb a módosítás.
Kérek mindenkit, hogy aki a rendelet szövege és a minta (a foldhivatal.hu tévesen mellékletként
vannak megnevezve) között ellentmondást fedez fel, az küldje meg ezt a tagozatnak. A problémákat
összegyűjtjük és megküldjük az Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztálynak.
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