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A szakmai jogszabályaink jelenleg folyó módosításainak
jogcímei
• Az „új” a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
• 6 kormányrendelet;
• 7 VM rendelet;
• 5 VM rendelet, HM egyetértéssel;
• 1 VM rendelet, HM, NGM egyetértéssel;
• Új kormányrendelet „a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól”
• az 1993. évi II. törvény (Fkbt.) 2012. 01. 01-től hatályos módosításai alapján;
• a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet
helyébe;
• Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési terve
(4 fő beavatkozási terület - 33 intézkedési pont)
• szervezet, feladat eljárás, személyzet.
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Megelőző szakmai jogszabályok
• 30/1950. (I. 22.) MT rendelet a térképek kiadásának, tartásának és kezelésének
szabályozásáról,
• 61/1950. (II. 23.) MT rendelet a geodéziai adatok kiszolgáltatásának korlátozásáról,
• 57/1953. (XII. 16.) MT rendelet a geodéziai és térképészeti munkák bejelentéséről, valamint
nyilvántartásáról,
• 1092/1954. (XI. 7.) MT határozat az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, valamint a
felügyelete alá tartozó szervek átszervezéséről,
• 1036/1959. (XII. 13.) Korm. határozat a kataszteri térképek felújításáról,
• 18/1961. (V. 7.) Korm. rendelet a földmérési munkára jogosultak körének
meghatározásáról,
• 28/1961. (MII. 12.) Korm. rendelet a geodéziai jelek elhelyezéséről és védelméről.
12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről
•csak a polgári térképezéssel foglalkozott;
•kiterjedt a geodéziai, topográfiai, kartográfiai, távérzékelési tevékenységekre;
•27 éve alatt 13 módosítás.
1996. évi LXXVI törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
• 15 éve alatt 10 módosítás (2003-2010).
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Az Fttv. módosításának szükségessége
• Alkalmazott fogalomrendszer pontosítása, egységesítése;
• Az új technológiák, valamint a digitális térképek alkalmazásából eredő új
fogalmak meghatározása;
• Az állami alapadatok fogalomkörének kibővítése;
• Digitális adatszolgáltatás lehetőségének jogszabályi engedélyezése;
• Megteremteni a lehetőségét a korszerű ingatlan-nyilvántartás kialakításához,
létrehozásához;
• A már elavult rendelkezések hatályon kívül helyezése;
• EU térinformációs infrastruktúra kialakítására
Nemzeti Téradat Infrastruktúra (több mint INSPIRE);

kiadott

irányelve

–

• Az ingatlan-nyilvántartási, topográfiai és távérzékelési tartalom kiegyenlítése;
• Alapul szolgáljon a szakmai jogszabályok, szabályzatok készítéséhez;
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Hatálybalépése: 2013. 01. 01.
(3D: 2014. 01. 01.)
2012. évi CXXXII. törvény a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és
térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvény módosításáról

Az új földmérési törvény fejezetei
• I. fejezet: Általános rendelkezések;
• II. fejezet: Állami alapfeladatok és alapadatok;
• III. fejezet: Az állami térképi adatbázisok;

• IV. fejezet: Ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenység;
• V. fejezet: A földmérési munka végzése;
• VI. fejezet: A földmérési és térképészeti tevékenység végzése;
• VII. fejezet: A földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos
tulajdonjogi kérdések;
• VIII. fejezet: Földmérési és térinformatikai igazgatás;
• IX. fejezet: Az állami alapfeladatok költségeinek forrása.
• X. Fejezet: Vegyes és záró rendelkezések
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései - Kormányrendeletek
(1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet és határozza meg
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi
hatóság e törvény hatálya alá tartozó feladatait és hatáskörét,
b) határozza meg a nemzeti téradat-infrastruktúra működését irányító állandó
bizottság szervezetét, feladatát, működésének szabályait és feltételeit,
c) határozza meg a nemzeti téradat-infrastruktúra működésének szabályait,
valamint jelölje ki a központi irányításért felelős szervezetet,
d) állapítsa meg az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai
kezelésének, tárolásának rendjét és a változások átvezetésének szabályait,
e) állapítsa meg a levegőből végzett távérzékelés engedélyezésének és a
távérzékelési adatok használatának rendjét,
f) határozza meg a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításának és
nyilvántartásának rendjét,
g) határozza meg az e törvény alapján kiszabható bírságok mértékét.
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései – Miniszteri rendeletek
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg:
a) a felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisainak
vonatkoztatási és vetületi rendszerét, alapadat-tartalmát, létrehozásának, felújításának,
kezelésének és fenntartásának módját, és az állami átvétel rendjét, valamint az állami
adatbázisokból történő szolgáltatás módját,
b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes
szabályait és követelményrendszerét, a minősítés és az állami átvétel rendjét,
c) az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült térképi
adatbázisok alapján az ingatlan-nyilvántartás átalakításának szabályait, valamint a
változásvezetés részletes feltételeit,
d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Inytv.-ben előírt,
az egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata
készítésének részletes szabályait,
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései – Miniszteri rendeletek
e) az ingatlanrendező földmérő minősítés feltételeit és a minősítéssel kapcsolatos
eljárás részletes szabályait,
f) a földmérési szakfelügyelői feladatok részletes szabályait,
g) a földmérő igazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendjét,
h) a háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis pontos tartalmát,
valamint létesítésének és működtetésének feladat-végrehajtóját,
i) a felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával,
helyszínelésével és karbantartásával kapcsolatos szabályokat,
j) a felelősségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és
archiválási rendjét, valamint a levéltári átadás módját.
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései – VM-HM miniszteri rendeletek
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben, rendeletben határozza meg:
a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséget,
b) az állami digitális távérzékelési adatbázis adatainak felbontását, tartalmát, pontossági
követelményeit, vonatkoztatási és vetületi rendszerét, valamint egyéb minőségi
követelményeit,
c) az állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználásának és a felhasználás
ellenőrzésének rendjét,
d) az állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat-tartalmát, létrehozásának,
felújításának, állami átvételének, kezelésének, az adatgyűjtés és az adatátadás rendjét,
e) az e törvény szerinti egyéb díjak mértékét és megfizetésének szabályait.
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései – HM miniszteri rendeletek
(4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza
meg:
a) a felelősségi körébe tartozó földmérési és térképészeti ágazati irányítási feladatokat
és hatásköröket, valamint a felelősségi körébe tartozó földmérési és térképészeti
tevékenység végzésének rendjét, a honvédelem térképészeti támogatásért felelős szerv
kijelölését, feladatait és hatáskörét,
b) a honvédelmi célú térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerét,
alapadat-tartalmát, létrehozásának, felújításának, kezelésének, fenntartásának és
felhasználásának módját, valamint az állami átvétel és adatszolgáltatás rendjét,
c) a honvédelmi célú térképellátás szabályait,
d) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenőrzésére
kiadott „Parancs” kiadásának rendjét,
e) a felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával,
helyszínelésével és karbantartásával kapcsolatos szabályokat,
f) a felelősségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak
selejtezési és archiválási rendjét, valamint a levéltári átadás módját.
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Az új földmérési törvény felhatalmazó rendelkezései –
VM-HM-NGM miniszteri rendeletek
(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel és
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben szabályozza az
e törvény alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles adatszolgáltatásokért,
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének
szabályait.
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Az új földmérési törvény felhatalmazó
rendelkezései – VM és szakminiszteri rendeletek
(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenységek részletes szabályait és követelményrendszerét – a felelősségi körébe
tartozó tevékenység vonatkozásában –
a) a területrendezésért,
b) a településfejlesztésért és településrendezésért,
c) az építésügyért,
d) az iparügyekért,
e) az építésgazdaságért,
f) a területfejlesztésért,
g) a közlekedésért,
h) az energiapolitikáért,
i) a bányászati ügyekért
felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg.
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Hatálybalépése: 2013. 01. 01.
(3D: 2014. 01. 01.)

Az új földmérési törvényhez kapcsolódó
Kormányrendeletek kidolgozása
1.

Felhat.
38. § (1) a)

Jogszabály
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáért és működtetésért
felelős kapcsolattartó kijelöléséről szóló kormányrendelet

2.

38. § (1) b)
c)

3.

38. § (1) d)

Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének,
tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló
kormányrendelet

4.

38. § (1) e)

A levegőből végzett távérzékelés engedélyezésének és használatának rendjéről
szóló kormányrendelet

5.

38. § (1) f)

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

6.

38. § (1) g)

A Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott
bírságok kiszabásának részletes szabályairól

Állapot
Előkészítés
alatt
A1
Előkészítés
alatt
B1
Közigazgatás
i és
társadalmi
egyeztetésen
B2
Belső
egyeztetésen
E1
Közigazgatás
i és
társadalm
egyeztetésen
B3
Előkészítés
alatt13
A2

Hatálybalépése: 2013. 01. 01.
(3D: 2014. 01. 01.)

Az új földmérési törvényhez kapcsolódó
VM miniszteri rendeletek kidolgozása
1.

Felhat.
38. § (2)
a)

2.

38. § (2)
b)

Jogszabály
Az állami alapadatok és térképi adatbázisainak vonatkoztatási és vetületi
rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és
fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység

d)
3.

38. § (2)
c)

4.

38. § (2)
e), f), g)

5.

38. § (2)
h)

6.

38. § (2) i)

7.

38. § (2) j)

Az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült
állami földmérési alaptérképi adatbázisok alapján az ingatlan-nyilvántartás
átalakításának szabályairól, valamint a változásvezetés részletes feltételeiről
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról (a földmérő igazolvány kiadását, az
ingatlanrendező minősítés megadásának feltételeit és a földmérési szakfelügyelet
feladatkör)
A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kialakításáról,
valamint létesítésének és működtetésének feladat-végrehajtójáról
Az alaphálózati pontok áthelyezésének, pótlásának, helyszínelésének és
karbantartásának részletes szabályairól, valamint az alaphálózati adatok
kezeléséről és szolgáltatásáról
Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint
a levéltári átadás módjáról

Állapot
Belső
egyeztetésen
C1
Belső
egyeztetésen
C2 A3
Előkészítés
alatt
C3
Belső
egyeztetésen
C4
2014. 01. 01
C5
Tervezet
elkészült
C6
Előkészítés
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alatt

Hatálybalépése: 2013. 01. 01.
(3D: 2014. 01. 01.)

Az új földmérési törvényhez kapcsolódó
VM-HM miniszteri rendeletek kidolgozása
Felhat.

Jogszabály

1.

38. § (3) a) A földmérési és térképészeti tevékenység szakmai követelményeiről

2.

38. § (3) b) Az állami digitális távérzékelési adatbázisokról

3.

38. § (3) c) Az állami alapadat-adatbázisoknak a jogszerű felhasználásáról és a felhasználás
ellenőrzésének a rendjéről

4.

38. § (3) d) Az állami topográfiai térképi adatbázisokról

5.

38. § (3) e) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti egyéb díjakról

Állapot
Belső
egyeztetésen
D2
Tervezet
elkészült
E2
Belső
egyeztetésen
D3
Tervezet
elkészült
E3
D4
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Hatálybalépése: 2013. 01. 01.
(3D: 2014. 01. 01.)

Az új földmérési törvényhez kapcsolódó
VM-HM-NGM miniszteri rendeletek kidolgozása
Felhat.
1. 38. § (5)

Jogszabály

Állapot

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és
egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

Előkészítés
alatt
D5
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A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
• Új kormányrendelet „a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól”
• az 1993. évi II. törvény (Fkbt) 2012. 01. 01-től hatályos módosításai alapján;
• a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm.
rendelet helyébe;
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Beérkezett kérelmek 2012. augusztus 31.
Megye

Főváros
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Kérelemmel
érintett
földrészletek
száma

78
3 040
5 213
3 249
13 564
2 300
2 265
3 933
5 684
4 005
4 398
1 401
2 236
3 619
5 895
7 058
2 897
3 426
2 568
5 469

Kérelmet
benyújtó
tulajdonosok
száma

848
10 423
17 578
10 549
36 272
7 127
9 244
15 958
27 453
12 163
21 078
6 804
9 622
17 088
32 728
36 420
11 455
16 949
7 502
22 867

82 298 330 128

18

Új elemek a Kormányrendeletben
Jogvesztő határidő: 2012. június 01.
Földhivatali feladatainak redukálása.
Pályáztatási, közbeszerzési és pénzügyi lebonyolító:
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.
Végrehajtók:
Jogi szolgáltató és
földmérő vállalkozó/vállalkozás.
Soron kívüli eljárás:
összes költséget a kérelmező fizeti.
J o g s z ab á
ly
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Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
4 fő beavatkozási terület:
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Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
A szervezeti beavatkozási területek
1. Befejezzük az alapítványok, közalapítványok rendszerének felülvizsgálatát és
egyszerűsítését.
2. Felülvizsgáljuk a gazdasági társaságok rendszerét.
3. Elvégezzük a területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakítását és a
kormányhivatalok integrációját.
4. Áttekintjük és hatékonyabbá tesszük a kormányhivatalok, központi hivatalok és
háttérintézmények rendszerét.
5. A minőségmenedzsment eszközei révén javítjuk a szervezeti teljesítményt a
közigazgatás szervezeteinél.
6. Kialakítjuk a szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúrát.
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Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
A feladatokkal kapcsolatos beavatkozási területek
7. Részletes és mindenre kiterjedő, folyamatosan aktualizált állami feladatkatasztert
készítünk,
amelyet
összekötünk
a
szervezetkataszterben
szereplő
szervezetekkel.
8. Elvégezzük a jogrendszer tartalmi és formai deregulációját.
9. Kialakítjuk az egységes stratégiai tervezési és monitoring rendszert.
10. Az állam ellenőrzési és jogérvényesítési eszközrendszerét hatékonyabbá tesszük
a visszaélések elleni küzdelem javítása érdekében.
11. Kialakítjuk és működtetjük az állami információszolgáltatás, az állami közérdekű
adatvagyon egységes és átlátható új rendszerét.
12. Hatékonyabbá tesszük a nem rendszerszinten, ad hoc jelentkező feladatok
megoldását.
13. Felülvizsgáljuk a közigazgatás feladatai tekintetében a kiszervezéseket.
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Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
A feladatokkal kapcsolatos beavatkozási területek
14. Új e-közigazgatási intézkedési tervet fogadunk el, amely alapján végrehajtjuk a
közigazgatás megfelelő szintű elektronizálását.
15. Egyszerűsítési Programunk keretében csökkentjük a lakosságra nehezedő
adminisztratív terhek mértékét (228 db ügykör).
16. Tovább csökkentjük
(114 db ügykör).

a

vállalkozói

adminisztratív

terhek

mértékét

17. Az esélyegyenlőség érvényesítése, a társadalmi felzárkózás érdekében a
közigazgatási szervezetrendszert érintő intézkedéseket vezetünk be.
18. Számonkérhetőségi és antikorrupciós intézkedési tervet fogadunk el.
19. Létrehozzuk a Nemzeti Egységes Kártyarendszert.
20. Lehetővé tesszük és ösztönözzük az állampolgárok véleménynyilvánítását a
közigazgatás, az állam szolgáltatásaitól.
23

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
A eljárásokkal kapcsolatos beavatkozási területek
21. Sztenderdizáljuk a közigazgatási eljárásokat.
22. Érdemi hatásvizsgálati rendszert hozunk létre.
23. Hatékonyabbá tesszük a közigazgatás szervezetrendszerén belüli eljárásokat.
24. Kiterjesztjük és továbbfejlesztjük a kormányablakok hálózatát, megvalósítva a
többcsatornás, integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszert.
25. Szélesítjük az állampolgárokat, civil szervezeteket és vállalkozásokat érintő
közigazgatási eljárások elektronizálását.
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Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
intézkedési terve
A személyzeti ügyekkel kapcsolatos beavatkozási területek
26. Bevezetjük a közszolgálati életpályák összehangolt rendszerét, az életpálya
modelleket és az új javadalmazási rendszert.
27. Létrehozzuk a kormányzati személyügyi centrumot a KIM keretein belül az
egységes személyzeti politika működtetése érdekében.
28. Kidolgozzuk a közszolgálat egységes hivatásetikai szabályzatát.
29. Bevezetjük a közszférában a munkakör-alapú rendszert.
30. Kidolgozzuk az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment
rendszerének alapjait.
31. Javítjuk a közszféra általános tudásszintjét.
32. Megújítjuk a képzési és továbbképzési rendszert, a vezetőképzést, az alap- és
szakvizsgát, létrehozzuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.
33. Megteremtjük a rugalmas munkavégzés kereteit a közszférában.
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A lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek
csökkentése
1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának
elfogadásáról (228 db ügykör).
Az intézkedési terv 15. pontja alapján a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív
terhek csökkentése, továbbá a jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tétele
érdekében
Ssz.

Ingatlannal kapcsolatos ügyek

Felelős

102.

Telekalakítási, egyesített telekalakítási eljárás

VM

103.

Hatósági, bírósági megkeresésen, illetve határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartási eljárások

VM

104.

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozás átvezetése

VM

105.

Földhasználati nyilvántartási adatváltozás átvezetése

VM

106.

Elvi építési engedély kiállítása

BM

107.

Építési engedély kiállítása

BM

108.

Bontási engedély kiadása

BM

109.

Fennmaradási engedély kiállítása

BM

110.

Használatba vételi engedély kiállítása

BM

128.

Kisajátítási eljárás

KIM
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A vállalkozók adminisztratív költségeinek csökkentése
1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat a vállalkozói adminisztratív költségek
csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról (114
Felelős Közrem.
db
ügykör).
Ssz.
Intézkedés
miniszt minisztér
39.

80.

Elektronikus feltételek megteremtése (ÚMVP):
a) elektronikus ügyintézés lehetőségeinek fejlesztése, különös tekintettel a társszerveknél rendelkezésre álló
igazolások elérhetőségére [Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MEPAR), állattenyésztési
azonosító rendszerek (TIR, ENAR), TAKARNET, földhasználati nyilvántartás, VKSZI nyilvántartás];
b) elektronikus formában vezethető nyilvántartások körének lehetőség szerinti bővítése;
c) MER nyomon követhetőségének, adatszolgáltatási rendszerének, működtetés hatékonyságának javítása.

Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a települések a helyi településrendezési előírások
alkalmazásával csökkentsék a beruházásokhoz szükséges egyedi hatósági eljárások számát és
idejét. A hatóságok (pl. régészet, környezetvédelem, földvédelem, erdővédelem) a településrendezési
előírásokat hagyják jóvá, ezután szerepük jelentősen csökkenthető az engedélyezési folyamat végső
szakaszában. Szükséges továbbá a környezetvédelmi, termőföldvédelmi és régészeti eljárás áttekintése.
81. Meg kell vizsgálni a gazdasági tevékenységet szolgáló beruházások megvalósítása érdekében az
önálló - környezetvédelmi, természetvédelmi, és földvédelmi - hatósági eljárások helyettesítésére,
továbbá a régészeti vizsgálat integrálására alkalmas, azok szakmai és garanciális elemeit biztosító, azokat
magába foglaló településrendezési hatósági eljárás bevezetésének lehetőségét.
85. A sajátos építményfajták (közművek, közlekedési építmények) építésügyi hatósági eljárásait és a rájuk
vonatkozó szabályozási környezetet is felül kell vizsgálni, engedélyeztetésük időigényét radikálisan
csökkenteni kell az engedélyezés különböző folyamatainak összehangolásával, illetve a szakhatóságok
munkájának erősebb integrálásával, összevonásával, az érvényes határidők, és határidő kitolódásával járó
lehetőségek korlátozásával.
86. Biztosítani kell a közműtérképek nyilvánosságát

érium
VM

BM

ium

VM,
NGM,
NFM,
NEFMI

BM

NFM

VM, KIM

NGM
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NFM,
VM, BM

Összegzés
Az előttünk álló következő időszak feszített
jogszabályalkotási folyamata meghatározó lesz az
elkövetkező évek szakmai feladatainak
végrehajtására.
A minél jobb és alkalmazhatóbb jogszabályok
elkészítése közös érdekünk.
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