
A Kormány 50/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az ingatlan-nyilvántartásról szóló

1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, továbbá a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi

LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a földhivatali

szervezet-rendszernek a (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti szerveket jelöli ki.”
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(2) Az R 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A földhivatali szervezet-rendszer

a) központi szerve: a (2) bekezdés c) pontja szerinti szerv,

b) területi szervei: a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervek,

c) helyi szervei: a (2) bekezdés b) pontja szerinti szervek.”

(3) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A FÖMI-t a miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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