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Kedves Kollégák!

Év vége a tömeges jogszabály változások időszaka, ezeket foglalom össze. Ezek általában január 
elsejétől léptek hatályba. 
A  módosulások  nagy  része  a  korábbi  hírlevélben  ismertetett  törvényi  változások  miatt  vált 
szükségessé a rendeletekben.

Az egyik ilyen téma a megyék átnevezése vármegyévé. Ezért módosult a 63/1999. FVM-HM-PM, 
176/2009. FVM, 109/1999. FVM, 44/2006. FVM, 51/2014. VM, 52/2014. VM, és a 8/2018. AM 
rendelet is.
A 8/2018. AM rendeletben nem kellett módosítani a 30. mellékletet – záradékolási kérelem – hiszen 
ott a „Tisztelt ............. Kormányhivatal!” megfogalmazás szerepel, ne felejtsük el ide a jelenlegi 
megnevezést beírni.
Ugyanígy átvezették mindenütt a nem hiteles tulajdoni lap másolat megszüntetését is.
A 8/2018.  AM rendeletben viszont  még nem kerültek  törlésre  a  bejelentett  munka fogalmának 
megszűnése miatt okafogyottá vált rendelkezések.

Az előző hírlevélből kimaradt, hogy az Inytv 23.§ (4) módosítása szerint az  erdő művelési ágban 
nyilvántartott földrészletek esetében megszűnik a földminősítés, nem lesz nyilvántartva minőségi 
osztály és aranykorona érték. Ezt a változást átvezették a 109/1999. FVM rendeletben is.
Ugyanebben a rendeletben – 39/A. § (7) – (9) bekezdés – a tanya jogi jelleg bejegyzésének és 
törlésének szabályait részletesen meghatározták. A 65.§ (3c) bekezdés hatályon kívül helyezésével 
megszűnt a lehetősége annak, hogy az épület építését vagy bővítését a  polgármester rendeltetést 
igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet átvezetni.

A 176/2009.  FVM  rendelet  módosítása  szerint  a  Lechner  Tudásközpont  Területi,  Építészeti  és 
Informatikai  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  neve  Lechner  Tudásközpont  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság lett.

Módosult  az egyéb célú földmérési  és térképészeti  tevékenységgel  összefüggő szakmagyakorlás 
részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet,  itt  is a megyei kamarák helyett 
vármegyei  kamarák  lettek  a  kamarai  törvénnyel  is  összhangban.  Azonban  az  Alaptörvényünk 
lehetőséges ad a kamaráknak a felelős gazdálkodás elvét követve a vármegyei megnevezés későbbi 
bevezetésére.  A  gyakorlatban  a  következő  szokásos  időpontban  megtartott  taggyűlésen  vagy 
küldöttgyűlésen döntenek a területi kamarák névváltozásáról.

Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk tagtársainknak!
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