A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
a Földmővelésügyi Minisztérium Földügyi Fıosztállyal közösen

„Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetése projekt tapasztalatai”

(Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
végrehajtásához kapcsolódó továbbképzés és fórum programja
címmel egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklıdésre való tekintettel két idıpontban:
Idıpont:
2015. október 14.

2015. október 29.
Helyszín:
Földmővelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác-terem (Budapest, V. Kossuth tér 11.)

A konferencia fıvédnöke Dr. Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter.

PROGRAM
9.00-10.00

Regisztráció

10:00–10:30 Dr.Szinay Attila FM jogi és igazgatási ügyekért felelıs helyettes államtitkár: Köszöntı,
szakmapolitikai kérdések.
A projekt megvalósításával kapcsolatos politika új elemei. Az állami tulajdonú földrészletek
értékesítésének felgyorsítása, kapcsolódás az OKTM projekthez, az NFA közremőködése a
feladat végrehajtásában.
10:30–11:10 Dr. Varga Márk FM Földügyi Fıosztály fıosztályvezetı: A projekt jogi hátterének
alakulása.
A visszajelzések alapján módosított kormányrendelet új elemei, az új politikai elgondolások
megvalósításának törvényi háttere, tervezett jogszabály-módosítások. Kérdések, válaszok,
konzultáció.
11:10–12:00 Cseri József Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgató: A projekt
helyzetének áttekintése.
Általános tapasztalatok. Pályáztatások alakulása. A végrehajtók közötti koordináció. A projekt
szakmai irányítása. Mőszaki megoldások. Kérdések, válaszok, konzultáció.
12.00-13.00
Ebédszünet - Büfé
13:00–14:00 Dr.Sóvári Tibor Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fıosztály,
fıosztályvezetı: A projekt I. ütemének földhivatali tapasztalatai.
Az I. ütembe bevont ingatlanok, az érintettek (tulajdonosok, kérelmezık) jellemzıi. Az
elıkészítés fázisa és az átadás-átvétel (adatszolgáltatás) folyamata. Kommunikáció, feladatok
leosztása (Fıosztály és osztály), együttmőködés (földhivatal, jogi szolgáltató, földmérı, NKP
Kft.). A megosztás lényegi szakaszai (keretmérés, egyezségkötés, befogadó nyilatkozatok).
Bemutatás és ingatan-nyilvántartási átvezetés. Kérdések és válaszok.
14:00–16:00 Fórum, konzultáció, Levezetı: Koós Tamás FM Földügyi Fıosztály fıosztályvezetıhelyettes
A fórum résztvevıi: NKP Nkft. (Cseri József ügyvezetı igazgató, Mátyás László mőszaki
vezetı), BMKH FF (Dr. Sóvári Tibor fıosztályvezetı)
16:00–16:10 A tapasztalatok összegzése, Konferencia zárása. Elıadó és moderátor: Koós Tamás FM
Földügyi Fıosztály fıosztályvezetı-helyettes

***
Kizárólag 2015. október 14-én délután – csak a jogi szolgáltatók és teljesítési segédeik számára –
párhuzamos továbbképzés lesz a FÖMI (XIV. Bosnyák tér 5.) I. emeleti Tanácstermében
14:00–15:30 Dr. Fazekas Róbert: A jogi szolgáltatók feladatai a projekt II. ütemében.
Áttekintés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésérıl. Az állam szerepvállalása az OKTM
körében (kérelmezık, határidık, jogutódlás). A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt jogi szolgáltatói feladatokról. A 374/2014. (XII.31.) Korm.
rendelet gyakorlati alkalmazása. Az elsı ütem folyamán felmerült leggyakoribb kérdések, problémák ismertetése. Konzultáció.

