A Magyar Közlöny 2019. március 25-i számában megjelent az ingatlan-nyilvántartási és
térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet.
Az átalakítás során Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési
és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési
Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást
biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 feladatait a Lechner Nonprofit
Kft. veszi át.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló Korm.rendelet módosítása alapján az
ingatlannyilvántartás, valamint a térképészet a Miniszterelnökséget vezető miniszter
hatáskörébe kerül. A módosítás alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörében
eljárva előkészíti az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő
adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás
vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról, valamint előkészíti
a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, valamint – a Kormány feladatkörében
érintett tagjával együttműködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek
teljesítésére és az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerre vonatkozó jogszabályokat,
valamint gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti és a távérzékelési
feladatokról, a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és működteti az ingatlannyilvántartási informatikai rendszert.
A rendelet 2019. április 1-jén lépett hatályba.
A rendeletmódosítással kapcsolatban jelent meg – a Korm. rendelettel megegyező Közlönyben
– az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati
szerkezetátalakításról szóló 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat.
M.Közlöny 49. szám

A Magyar Közlöny 2019. március 25-i számában megjelent az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet.
A rendelet értelmező rendelkezései közé új meghatározások kerültek. (pl. kizárólag szakmai
használatra szánt nem közúti mozgó gép).
A rendelet szabályai szerint a 3. § (1) bekezdésben foglalt forgalmi korlátozás a 2019. július
22-től forgalomba hozott, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó elektromos és elektronikus
berendezésre terjed ki. Nem alkalmazandó a forgalmi korlátozás, ha az újrahasznált
cserealkatrészek esetében az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt
csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik
a fogyasztót.
A rendelet a kihirdetését követő napon – 2019. március 26-án – lépett hatályba.
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