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Kedves Kollégák!

Jogszabályváltozások
2018. év végén a Magyar Közlöny mindennapos olvasása meglepően kevés minket érintő jogszabály 
megtalálását eredményezte.

A Magyar  Közlöny  205.  számában  december  19-én  jelent  meg  az  Egyes  agrárszabályozási  tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXI. törvény, hatályba lép 2018. december 31-én. A módosított 
16 törvény között van a földmérési is. A változásai a saláta törvény 76. – 78. §-ban vannak. A 3 paragrafus 
3 témát érint.
Adat  és  vizsgálati  díj  mentes  lett  az  alappontokra  vonatkozó használati  jog  bejegyzéséhez szükséges 
vázlat. A MEPAR-hoz szükséges kataszteri adatok is díjmentesek.
A  70.  életévet  betöltött  ingatlanrendező  földmérőknek  a  jogosultságuk  meghosszabbításához  nem 
szükséges a 20 továbbképzési pont igazolása. Az ingatlan rendezői minősítés és a földmérő igazolvány 
publikus nyilvántartásában a név, szakképzettség, a szám és a lejárat szerepel, ezen kívül kérhetjük a 
telephely, lakcím, elérhetőség feltüntetését.
A harmadik témakör, csak egy vagy szó kihúzásaként és a két oldalán levő szavak egybeírásaként jelenik 
meg – szakmai vagy etikai helyett szakmaetikai – de azért elgondolkodtató. A témát részletesebben kifejtő 
52/2014. (IV.29.) VM rendeletben eddig is szakmaetikai vétség szerepelt,  így a törvényt igazították a 
rendelethez. Tehát szakmailag hibás munkáért nem lehet panaszt benyújtani ingatlanrendező földmérő 
ellen, csak etikai ügyben. Nagyon hiányzik a szakmaetikai fogalom meghatározása. A rendelet 13. §-ban 
van felsorolva milyen vétségek esetén milyen szankciót lehet alkalmazni. Az itt felsoroltak jelentős része 
számomra nem etikai  vétség,  hanem szakmai  jogszabályok  megsértése  (díj  nem fizetés,  jogosulatlan 
adathasználat, bejelentési kötelezettség elmulasztása).
Ugyanakkor a geodéziai tervezőknél és szakértőknél megmaradt a szakmai vagy etikai megfogalmazás, 
mind a földmérési törvényben, mind a 327/2015. Korm rendeletben.

Közbeszerzés, GD-T
A tagozat jelzése alapján az MMK kezdeményezte a kiíró Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zrt-nél a Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében kiírt „Geodéziai munkák és felmérési  
feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzés (Uniós, Nyílt eljárás – EKR000752422018) módosítását. 
Az alkalmassági feltételek közé bekerült a GD-T jogosultsággal rendelkező kolléga is. 

Megjelent a Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
Az  NFM  16/2017  (IV.25.)  rendelet  felhatalmazása  alapján  január  másodikán  megjelent  az  Útügyi 
Műszaki Előírások (UME) geodéziára vonatkozó fejezete (lásd: http://ume.kozut.hu/dokumentum/408). A 
korábban  véleményezett  változathoz  képes  több változást  tartalmaz.  Például  változott  a  címe,  illetve 
bekerültek  a  lézerszkenneléssel,  a  légi  fotogrammetriával,  valamint  a  mobil  térképező  rendszerekkel 
kapcsolatos  előírások is.  Emellett  számos  apróbb pontosítás  történt.  Ezúton  is  köszönjük  Kolozsvári 
Nándornak  az  irányító,  szervező  munkát,  aki  a  készülő  jogszabályról  a  2016-os  Mérnökgeodézia 
konferencián  előadást  tartott  (videó).  A kidolgozásban  a  tagozat  tagjai  közül  Takács  Bence  (BME), 
Vámos Attila (NIF Zrt.) és Bényi László (HUNGEOD Kft.) vett részt, köszönjük a munkájukat.
Ígéretet  kaptunk  arra,  hogy  a  tapasztalatok  birtokában  módosítás  is  lehet,  ha  szükséges.  A tagozat 
tagjainak észrevételeit szívesen vesszük, kérjük küldjék meg az elnökség tagjainak.

Összeállította: 
Hajdú György

https://www.youtube.com/watch?v=QezJcyza7Og&feature=youtu.be
http://mmk-ggt.hu/konferenciak/20171028/Kolozsvari_Nandor_A_KESZben_rejlo_lehetosegek_es_kihivasok.pdf
http://mmk-ggt.hu/konferenciak/20171028/Kolozsvari_Nandor_A_KESZben_rejlo_lehetosegek_es_kihivasok.pdf
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