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Elnöki beszámoló a 2013.09.21-i taggyűlésre
Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák!
A végén kezdem. Közismert, hogy tagozatunk elnöksége 2013. július 15-én lemondott, ennek
okait később ismertetem. Azonban azt vállaltuk, hogy az éppen esedékes tagozati tisztújító
taggyűlést megszervezzük, s azon leszünk, hogy egy új elnökséggel a tagozat folytatni tudja
tevékenységét. Jelen beszámoló címe helyesen talán a lemondott elnök beszámolója lenne, de
ilyen beszámolót az ügyrendünk nem ismer.
Tagozatunk elnöksége és kibővített elnöksége tevékenységét a minden év elején elfogadott
munkatervek szerint végzi. (A munkatervek a tagozat honlapján megtalálhatók.) Az éves
munkatervek értékelése az év végeztével lehetséges. Beszámolómban a munkaterveket is
figyelembe véve adok tájékoztatást az előző taggyűlés óta eltelt egy év fontosabb feladatairól,
eseményekről, az elvégzett munkáról.
1. Elnökségi ülések:
Az előző taggyűlésen módosítottuk az ügyrendünket oly módon, hogy évi két kibővített
elnökségi ülés megtartása szükséges. Ezekre 2012. november 29-én Székesfehérvárott, s
2013. június 6-án Budapesten került sor. Ezen kívül 2013. március 7-én szintén
Székesfehérváron tartottunk elnökségi ülést. Az elnökség tagjai közötti napi kapcsolattartás
elektronikus levelezés formájában történik, igen hatékonyan.
2. Tagság folyamatos tájékoztatása, hírlevelek:
(Felelős: dr. Szepes András)
A szakmánkat érintő fontosabb eseményekről, jogszabályi változásokról elektronikus
hírlevélben tájékoztatjuk azokat a tagjainkat, akik e-mail címüket a MMK
tagnyilvántartásában megadták. A visszajelzések egyértelműen pozitívak, tagságunk igényli
ezt a tagozati „szolgáltatást”. A hírlevelek a tagozati honlapra is felkerülnek.
3. Szakterületünket érintő jogszabályok figyelemmel kisérése:
(Felelős: Hajdú György)
A jogszabály változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szakmánkat érintő
változásokról hírlevélben tájékoztatást adunk.
4. Tagozati honlap:
(Felelős: dr.Siki Zoltán)
Feladat a honlap folyamatos működtetése, a tartalom frissítése. Folyamatosan minden hír,
esemény felkerül. A Fórum oldalt a tagság továbbra sem használja.
5. Geodéziai MÉDI
(Felelős: Kovács István)
A 2013-ra vonatkozó idő alapdíj meghatározásra került. Mind a MÉDI, mind az On-line
MÉDI elérhető a tagozati és a MMK honlapon is. Módosítási javaslat az elmúlt évben nem
érkezett.
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6. Szakmai jogszabályok véleményezése:
(Felelős: Hajdú György, Holéczy Ernő)
Az új Fttv. felhatalmazó rendelkezései által kiadott új jogszabályok:
Tagozatunk valamennyi új jogszabály tervezetét megkapta véleményezésre, s e
lehetőségünkkel éltünk is. Nagyon sok észrevételünk beépült a jogszabályokba, de nem
vagyunk teljesen elégedettek, mert több fontos észrevételünket a jogalkotó nem fogadta el.
Részletes véleményünket a MFTTT soproni vándorgyűlésén közzé is tettük. (www.mfttt.hu)
7. Részvétel a MMK szervezeteiben
Tagozatunk részt vesz az MMK szervezeteinek munkájában. A MMK elnökségében Feilné
Győry Zsuzsa, a küldöttgyűlésen Hajdú György, Kovács István, dr. Siki Zoltán, Holéczy Ernő,
a választmányi üléseken Holéczy Ernő, a MÉDI bizottságban Kovács István, a KTB üléseken
dr.Szepes András.
8. Részvétel az európai földmérők szervezetében (CLGE):
(Felelős: dr. Siki Zoltán)
Tagozatunk a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasággal és a Magyar
Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével közösen képviseli Magyarországot
az európai földmérők szervezetében. (Council of European Geodetic Surveyors, francia
elnevezésből: CLGE). A három szervezet megszervezte 2013 tavaszán a CLGE éves
közgyűlését, Budapesten. A rendezvény sikeres volt, de azt a jogos kritikát kaptuk, hogy a
kapcsolódó konferencián igen alacsony számban voltak jelen magyar kollégák.
9. Pályázat az MMK feladat alapú támogatására:
(Felelős: Holéczy Ernő)
Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, a MMK feladat alapú finanszírozási
rendszere biztosít forrásokat a tagozatoknak feladataik elvégzéséhez, pályázati formában.
Működési költségekre nem lehet pályázni, csak olyan konkrét szakmai tevékenységekre,
melyek eredménye egyértelműen kihat a kamarára, tagozatra.
A 2012. évi feladat alapú finanszírozás pályázatban az alábbi témákat szerepeltettük:
1. Ingyenes szakmai továbbképzés szervezése az egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenység szabályozása témakörben, elnyert támogatás: 300 eFt (időpont:
2012.11.30.)
2. Egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység jogszabály tervezet kidolgozása,
elnyert támogatás 1350 eFt.
Az ingyenes szakmai konferenciát 2012. november 30-án megrendeztük, igen nagy
érdeklődéssel, s egyértelműen pozitív visszajelzésekkel. A rendezvényről készült
beszámolónkat a MMK elfogadta. (A rendezvény költségeit részben fedezte a MMK által
biztosított összeg.)
A jogszabály tervezet kidolgozására nem került sor, mivel a kapcsolódó Fttv rendeletek
megjelenése elhúzódott, így a támogatást visszamondtuk. Az feladat elvégzése az új
elnökségre vár.
A 2013. évi feladat alapú finanszírozás pályázati határideje még nem járt le, az új elnökségnek
kell döntenie, hogy mit vállal fel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tagozat postai címe: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA
Surveying, and Geo-information Division of the Hungarian Chamber of Engineers
Sektion für Geodäsie und Geoinformatik der Ungarischen Ingenieurkammer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Részvétel a BM e-közmű szakértői bizottság munkájában (Felelős: Holéczy Ernő)
Barsiné Pataky Etelka elnök asszony megbízása alapján képviseltük a MMK-át az e-közmű
jogszabály kidolgozásában, a szakértői bizottságban. Sokévi munkánk után egyértelmű
sikernek tartjuk, hogy megjelent a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet az egységes
elektronikus közműnyilvántartásról. A rendeletbe a tagozat igen sok javaslata beépült,
egyértelmű előírás van az újonnan épülő közművek geodéziai bemérési kötelezettségére, s a
közműszolgáltatók kötelező digitális adatszolgáltatására. Ez utóbbi munkát jelenthet
tagjainknak.
A rendelet hiányossága, hogy nem foglalkozik a korszerű, pontos műszaki alaptérkép
szükségességével. A munkát itt nem szabad abbahagyni, a tagozatnak tovább kell vinnie ezt
az igényt.
11. Diplomadíj pályázat:
(Felelős: dr. Szepes András, dr. Siki Zoltán, Holéczy Ernő)
Tagozatunk vezetősége 2012 őszén újabb diplomadíj pályázat kiírása mellett döntött, melyre a
korábban már elfogadott diplomaterv szabályzat teremtette meg a kereteket. (A szabályzat
honlapunkon megtalálható.) A kiírás szerint 2013. június 15-ig kellett beérkeznie a
pályázatoknak. A határidőre 5 pályázat érkezett, mindegyik BME, BSc nappali tagozaton
végzett pályázótól. Sajnáljuk, hogy a NyME-GEO részéről egy pályázó sem volt. Egy szűkebb
értékelő bizottság átnézte a pályamunkákat, s Moka Dániel és Katona Dávid fiatal kollégák
anyagát javasolta elfogadásra a tagozat elnökségének.
A díjakat a tagozati taggyűlésen adjuk át.
12. Szakterületi Továbbképzési Munkabizottság működése:
(Felelős: dr. Szepes András)
A 8/2010.(IV.1.) elnökségi határozat alapján az elnökség munkáját külön Szakterületi
Továbbképzési Munkabizottság (SzTMB) segíti. A bizottság véleményezi a MMK
Továbbképzési Iroda által megküldött szabadon választható szakmai továbbképzéseket, s tesz
javaslatot a pontértékre. Bizottságunk elektronikus levelezéssel végzi munkáját, minden
esetben 1-3 nap alatt dönt, s válaszol a MMK TI felé. Ennek ellenére sajnos, sok olyan
visszajelzés érkezik hozzánk, hogy a program MMK akkreditálása több hónapot vesz igénybe,
a meghirdetett rendezvény napjáig nem kapták meg az akkreditációt. Bizton állíthatjuk, hogy
nem a tagozati bizottságnál van a hiba. Észrevételeinket többször is jeleztük a MMK
elnöksége és a TI felé. Sajnos arra is volt példa, mikor szakterületünkhöz kapcsolódó
rendezvény úgy kapott akkreditációt, hogy annak anyagát a bizottságunk nem látta.
Módosítottuk a kötelező továbbképzések geodéziai szakmai moduljában szereplő
jogszabályok listáját is.
13. Jogosultsági vizsga:
Az új jogosultsági kérelmek esetén jogszabályi előírás az ún. jogosultsági vizsga. A
11/2011(10.05.) elnökségi határozattal a tagozati vizsgabizottságunk: Kalach Ferenc (elnök),
dr. Dede Károly, Hajdú György, dr. Vincze László. Az új Fttv. és készülő végrehajtási
rendeletei miatt új vizsgaanyagot kell összeállítani, ez is az új elnökség dolga lesz.
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14. Szakcsoportok:
(Felelősök: Holéczy Ernő és a szakcsoportvezetők)
Egy megye kivételével mindenütt van szakcsoport, igen különböző aktivitással. A
szakcsoportok tevékenysége a tagozat működését egyértelműen meghatározza.
15. Tagozati taggyűlés előkészítése, összehívása:
(Felelős: Holéczy Ernő)
Tagozatunk elnöksége a 9/2013. (06.21.) határozatában döntött a taggyűlés időpontjáról és
helyszínéről. Előzetesen egyeztettünk a BME Építőmérnöki Karával, s szerencsére igen
kedvező bérleti díj fejében bocsátják rendelkezésünkre a már megszokott Oltay termet. A
meghívó augusztus végén került kiküldésre a tagság felé e-mailen, de június 21-től a taggyűlés
időpontja, helyszíne már ismerhető a honlapunkról. Azok a tagok, akik nem rendelkeznek
(vagy nem adtak meg) e-mail címmel, postán kapják meg a meghívót. (Sajnos ez nagy
létszám, a postaköltség tagozatunk költségkeretét terheli.) A meghívó mellékletét képező
dokumentumok, mint pl. ez a beszámoló is, a tagozati honlapról tölthetők le.
16. Létszám, jogosultsági helyzet
(Felelősök: szakcsoport vezetők)
Tagozatunk aktív (2013-ban tagdíjat fizető) létszáma e beszámoló írásakor 1284 fő mérnök.
Ezen kívül 70 fő külön nyilvántartott technikus kolléga köthető a szakterületünkhöz. Egy
évvel ezelőtt 1299 fő aktív mérnök tagunk volt, a csökkenés 15 fő.
Aktív geodéziai tervező/szakértő jogosultsággal (GD, GD-T, GD-korlátozott, GD-Sz) 758 fő
rendelkezik. Az aktív jogosultsággal rendelkezők száma is csökkent, feltételezhető az
összefüggés a létszámcsökkenés és a romló munka ellátottsági helyzet között, sok kollégánk
szünetelteti tagsági viszonyát és jogosultságát.
17. IRM bizottság
(Felelős: Feilné Győry Zsuzsa)
Tagozatunk képviselője továbbra is részt vesz az Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság
munkájában. Az IRM bizottság a jelentkezők számától függően dönt a vizsgák időpontjáról.
18. Etikai ügyek
Az elmúlt egy évben tagozatunk véleményét etikai ügyben nem kérték ki, ebből arra
következtetünk, hogy szakterületünket érintő másodfokú ügy nem volt.
19. Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévő kapcsolatunk aktív, a
két szervezet tevékenysége sok ponton kapcsolódik egymáshoz. Legerősebb az
együttműködés e szakmai rendezvények szervezésében. A közös CLGE tagságunkat már
korábban említettem. Tagozatunk elnökhelyettese, dr. Siki Zoltán a MFTTT intéző
bizottságának is tagja, ez is erősíti a két szervezet együttműködését.
A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével is együttműködünk,
hisz jelentős átfedés van a két társaság tagsága között. A Műszaki Térinformatikai
Egyesülettel évek óta közösen képviseljük a közmű szabályozás megújítását, végre
eredménnyel.
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20. Felsőoktatás
Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási
intézményünkkel. 2012 júniusában ismét meghívást kaptunk a BME geoinformatika
építőmérnök alapképzés záróvizsga bizottságába.
21. A tagozat gazdálkodása:
A korábban említett feladat alapú finanszírozás pályázaton elnyert összegen kívül a tagozat
300 e Ft működési költséget kapott 2012-ben MMK-tól. 2012. évi nyitó pénzkészletünk 1548
eFt volt, az év végi záró 1482 eFt. (Ekkor még az elnyert 300 e Ft támogatás nem került
jóváírásra.) Pénzügyi stabilitásunkat úgy tudjuk megőrizni, hogy a tagozati tisztségviselők
tiszteletdíjukról lemondanak a tagozat javára, költségtérítést nem veszünk fel, s több esetben
előfordult, hogy a szakértői díjak is a tagozat költségkeretét növelték.
22. 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről.
Ismert volt tagozatunk előtt is, hogy az Étv. módosítás kapcsán az építésügyért felelős tárca, a
Belügyminisztérium valamennyi építésügyi és azzal összefüggő tevékenységet egy
rendeletben kíván szabályozni. Az elképzelést logikusnak tartottuk, s a saját szakterületünket
érintő geodéziai tervezés és szakértés részleteit a MMK irányelvei alapján folyamatosan
kidolgoztuk, igen sok energiát fektetve e tevékenységbe. (Szakirányúnak tekinthető diplomák
kredit-követelményei,
tevékenységek
meghatározása,
tervdokumentációk
tartalmi
követelményei, stb.) A rendelet tervezet több változatát láttuk, azokban szakterületünket
érintő problémát nem találtunk. Gyakorlatilag egyik napról a másikra szembesültünk egy
olyan változattal, mely a geodéziai tervezést és szakértést kiiktatta a rendeletből. A
jogalkotóval történt többszöri egyeztetés során annyit tudtunk elérni, hogy átmeneti
intézkedésként a geodéziai tervezés 2014. július 1-ig folytatható a kiadott engedélyekkel, azt
követően a tevékenység – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – engedély nélkül
folytatható. A geodéziai szakértői tevékenységet a rendelet megszüntette. A jogalkotó érvelése
szerint az építésügyhöz kapcsolódó tevékenységet nem az Étv. hanem a Fttv. felhatalmazása
szerint kell szabályozni, másrészt EU-s cél a szabályozott szakmák számának csökkentése.
Kétségtelen tény, hogy az első érv jogosnak tűnik, de nem volt más a helyzet akkor sem mikor
a geodéziai tervezői és szakértői tevékenység több, mint 10 éve megjelent az építésügyi
rendeletekben. E jogalkotói következetlenség elleni tiltakozásul a tagozat vezetésének
egyetlen eszköze maradt, a lemondás, melyet a 10/2013.(VII.15.) GGT elnökségi határozattal
jelentettünk be.
A szakmagyakorlási rendelettel egy napon jelent meg az 1434/2013.(VII.11.) Korm. határozat,
mely elrendeli a geodéziai tervezői tevékenység felülvizsgálatát a Magyar Mérnöki Kamarával
együttműködve, a vidékfejlesztési minisztert felelősként említve. Ez a határozat lehetőséget
teremt egy átgondolt, jogilag megalapozottabb szabályozás létrehozására, mely lehetőséggel
tagozatunknak élnie kell. Előzetes egyeztetések alapján egyértelműnek mondható, hogy
közvetlen szakmai főhatóságunk, a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya partnerként
fogadja a tagozat képviselőit a Korm. határozat által elrendelt felülvizsgálati tevékenység
elvégzéséhez. A munka elkezdődött, de a tényleges megvalósítás már a tisztújító taggyűlés
által megválasztásra kerülő új elnökség feladata lesz.
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23. Összefoglalás:
A beszámolóból most is kiderül, hogy az elmúlt egy esztendőben is volt bőven tennivalónk.
Mivel most egy négyéves ciklus zárul le, összefoglalásként felsorolom a négy év fontosabb
eredményeit:
• Tagozati közreműködéssel megújult az M.1. Mérnökgeodéziai szabályzat, a jelen
lehetőségek alapján M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédletként.
• Aktualizálásra került a geodéziai MÉDI, s kialakításra került az on-line MÉDI.
• Kormányrendelet szabályozza ez elektronikus közműnyilvántartást, melynek műszaki
melléklete gyakorlatilag szakembereink munkája.
• A közvetlen szakmai jogszabályokba a tagozat javaslatai jelentős mértékben
beépültek, ezzel segítve tagjaink mindennapi szakmai tevékenységét.
• Tagozati kezdeményezésre, tagozati tisztségviselők közreműködésével számos
továbbképzési rendezvény szerveződött.
• Hírleveleink folyamatosan tájékoztatást adtak a szakmai változásokról, megjelent
jogszabályokról, eseményekről.
• Tagozati díjat hoztunk létre a mérnökökért végzett tevékenység elismerésére.
• Diplomadíj pályázatot hoztunk létre a fiatal kollégáink számára.
Végezetül itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a tagozati tisztségviselő társaim
következetes, kitartó munkáját. Hasznos négy évet töltöttünk el együtt, s bízunk abban, hogy
tevékenységünket a tagság is pozitívan értékeli. A lemondott elnökség nevében kijelentem,
hogy a lemondásunk egy tiltakozás, demonstratív lépés, de a munka elől nem futamodunk
meg, a kamarai ügyekben való közreműködést továbbra is vállaljuk.
Kérem beszámolóm elfogadását.

Veszprém, 2013. szeptember 6.

Holéczy Ernő elnök
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