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A tagozat március 3-án tartotta taggyűlését a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékének
Oltay termében, 90 tag részvételével. A Taggyűlésen megjelent dr.Korda János, a MMK
alelnöke, az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya képviseletében Tóth Sándor
főosztályvezető-helyettes. A megjelenteket a BME Általános és Felsőgeodézia tanszék
nevében Homolya András köszöntötte.
Holéczy Ernő, a tagozat elnöke beszámolójának első részében ismertette az elmúlt év
eseményeit, az elnökség által elvégzett munkát. Elmondta, hogy igen mozgalmas év volt az
előző, sok feladattal kellett foglalkozni.
Az új jogosultsági kormányrendelet a geodéziai szakterületet is érintette, a MMK részletes
jogosultsági szabályzatához a tagozat is kidolgozta szakmai anyagát. A szabályzat a MMK
honlapján megtalálható.
A továbbképzési kormányrendelet is érintette a tagozatot, létrejött a tagozati továbbképzési
bizottság, mely a szakmai továbbképzési programok befogadását véleményezi, és javaslatot
tesz a pontértékek megállapítására. Az MMK honlapján, a Továbbképzési Iroda oldalán már
konkrét geodéziai továbbképzési lehetőségek találhatók, de a tagozat elnöksége dolgozik
azon, hogy további hasznos és főleg költségkímélő továbbképzési lehetőségeket találjon.
Az elnöki beszámoló kitért a tagozati minősítő bizottság munkájára, elismeréssel szólt
tevékenységükről.
A korábbi taggyűlések visszatérő témája volt a közművek bemérési és nyilvántartási
feladatainak szabályozatlansága. A múlt évben reménykeltő előrelépés történ ebben a
kérdésben, sikerült a kapcsolatfelvétel a MMK és a jogszabályalkotó Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium illetékes főosztálya között. A jogszabályalkotó kérésére a
tagozat elkészítette a szabályozás tervezetét, melynek első változata január elején átadásra
került. A tervezetet jelenleg a MMK érintett tagozatai véleményezik, majd ezt követően kerül
fel a kamara és a tagozat honlapjára, hogy a szélesebb szakmai kör is véleményezhesse.
Rendre visszatérő tagozati téma, hogy a megyék több mint felében nincs szakmai csoport. A
tagozat elnöksége reméli, hogy a kötelező továbbképzés talán elősegíti az újabb szakmai
csoportok alakulását, hisz a helyi szinten szervezhető továbbképzési programok kisebb
költségekkel járnak.
A beszámoló második részében az elnök a tagozat előtt álló feladatokra tért ki.
Az elnökség által elvégzett becslés alapján a geodéziai tevékenységet végző mérnökök 35-40
%-a rendelkezik geodéziai tervezői jogosultsággal, aki joggal várják el, hogy a MMK és a
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat tegyen meg mindent e tarthatatlan helyzet
megszüntetése érdekében. Ezért ebben az évben a tagozat kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a
jogosultságok ellenőrzésére.
A taggyűléseken és egyéb szakmai fórumokon állandó kritika éri a földhivatali dolgozók saját
illetékességi területükön végzett magántervezését. A szabályozás indokolt, a kamara
nyomatékosan kéri, hogy az illetékes főhatóság foglalkozzon ezzel a jogi és etikai kérdéseket
okkal felvető problémával.
A költségvetési források csökkenése miatt egyes földhivatalok vállalkozóként jelennek meg a
földmérési piacon. A tagozat elnöksége szerint ez a helyzet nem verseny semleges, a
földhivatalok – akik egyben jóváhagyó hatóságok is– versenyelőnyben vannak a
vállalkozókkal szemben.
Dr. Korda János MMK alelnök, aki egyben az Érdekérvényesítési Bizottság elnöke,
tájékoztatójában kiemelte, hogy a MMK elnöksége minden segítséget megad a tagozatnak,
hogy az elnöki beszámolóban felvetett érdekvédelmi kérdések tisztázódjanak. Tájékoztatta a
hallgatóságot, hogy dr. Kováts Gábor elnök úr levélben megkereste az FVM illetékes
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szakállamtitkárát, intézkedését kérve a földhivatalba kerülő földmérési dokumentációk
jogosultság ellenőrzésével, a köztisztviselők magántervezésével és a földhivatalok
vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan. A levélhez olyan konkrét dokumentumok is
csatolásra kerültek, melyek a felvetett problémákat jellemzik. Megerősítette az elnöki
beszámolót abban, hogy az ÖTM Építésügyi és Településrendezési Főosztály ez évi
jogszabály alkotási programját megküldte a MMK-nak, s szerepel benne a közmű szabályozás
is.
Tóth Sándor főosztályvezető-helyettes előadásában a főhatóság szervezeti átalakulásáról, a
várható jogszabályi változásokról adott tájékoztatást. Az érdekvédelmi kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy várhatóan az F.2. szabályzat miniszteri rendeletként történő megjelenésével
megoldódik a jogosultságok kötelező ellenőrzése a földhivatalokba záradékolásra leadott
geodéziai dokumentációknál. A földhivatali dolgozók magántervezésével és a földhivatalok
vállalkozási tevékenységével kapcsolatban felmerült összeférhetetlenségi aggályokat
megvizsgálják, álláspontjukat ezt követően alakítják ki.
A beszámolót, előadásokat fórum követte, ahol a hozzászólások hangzottak el a
jogosultságokkal és a földhivatalokkal kapcsolatos
témákban, valamint felmerült a
telekalakítási jogszabály módosításának igénye is. Kérdésként érkezett a MMK alelnökéhez,
hogy a kamara miként kíván szerepet vállalni az egyre több mérnöki vállalkozást is érintő
„körbetartozás” megszüntetésében.
A tagozat elnöksége a taggyűlést eredményes ítéli, s bízik abban, hogy a következő évi
összejövetelen a felmerült problémákkal kapcsolatos eredményekről tud beszámolni. Az
alábbiakban – minden kommentár nélkül –egy részletet kívánunk idézni a MMK EtikaiFegyelmi Kódexéből:
3.§. f) A mérnök ne vállaljon olyan szakmai munkát (tervezést, szakértést, földmérést, stb.),
amelynek elrendelt egyeztetésében (pl. szolgáltató részéről), engedélyezésében,
jóváhagyásában, hatósági felügyeletében, bírálatában személy szerint ő, vagy az őt
foglalkoztató szervezetben felettese, közvetlen munkatársa, vagy beosztottai, illetve tőle
függőségben levő személyek járnak, illetve jártak el.
A GGT elnöksége
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