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Kedves Kolléganők és Kollégák!
A magyar térinformatikai vállalkozások figyelmébe ajánlotta Remetey Gábor kollégánk az
alábbiakat:
A HUNAGI lehetőséget kapott arra, hogy a két hete bemutatott smeSpire EU projektben résztvevő
12 ország mellett hazánk kis- és közepes méretű vállalkozásai is bekerüljenek az Európai Bizottság
(JRC) irányításával készült térinformatikai felmérésbe, melyen keresztül megmutathatják magukat,
sőt élvezhetik a projekt befogadott résztvevőjeként annak minden előnyét.
Részletesebben a HUNAGI blogján olvashatnak az érdeklődők minderről.
Sikeresen lezajlott a "Geodézia az ingatlan-nyilvántartáson túl" c. konferenciánk Székesfehérváron.
A regisztrált 140 fő és mintegy 10 fő előadó és szervező igen érdekes, informatív bemutatókat
hallgathatott a nap során. Az előadások témakörei a közlekedés tervezés igényeitől, az erdészeten
keresztül még sok kapcsolódó munkafeladat elvárásait mutatták be.
Csak 'halkan' jegyezzük meg, sajnálatos, hogy mintegy 10-12 kolléga regisztrált, de végül nem jött
el. Emiatt sajnos jó néhány későn ébredő földmérő lemaradt a rendezvényről. Még szerencse, hogy
többen felvállalták a bizonytalant, és eljöttek utólagos regisztrációban bízva.
Folyamatosan érkeznek a Földmérési törvény végrehajtási rendeletei véleményezésre. Amint ezek
hatályba lépnek, gyökeresen meg kell változtatni mind a jogosultsági vizsga, mind pedig a kötelező
továbbképzés Geodéziai moduljának anyagát is. Erre már megkezdődtek az előkészületek. Fontos
arra is figyelni, hogy szakmánkat nem csak ez a törvényi változás érinti, de 2013. január 1-i
hatállyal módosul az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény is, és sok a változás az építésügyi
törvény, illetve annak végrehajtási rendeleteiben is.
Napirenden van a FTV módosítása is, melyet itt tekinthet meg. (40-55. oldalak)
A Magyar Mérnöki Kamara 2012. dec. 8-án tartja rendkívüli Küldöttgyűlését, melyen módosul az
országos Alapszabály és Költségvetés is. Ezt a kamarai törvényt több pontos módosító, és nemrég
megjelent jogszabályok indokolják.
Ennek kapcsán kell elmondani, fontos része lesz a kamarai életnek a 2013. májusában sorra kerülő
országos tisztújítás. A tisztújításhoz már az új szabályok alapján kell jelöltek állítani. Ezt a területi
kamarák és a szakmai tagozatok taggyűlésén/küldöttgyűlésén kell megszavaztatni. Ahhoz, hogy
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eleget tudjunk tenni feladatunknak, jövő tavasszal rendkívüli taggyűlést kell szerveznünk. A pontos
időpontról, és az addig megoldandó feladatokról majd külön tájékoztatást fogunk küldeni.
Most mindenesetre felhívjuk arra a figyelmet, hogy az egyes megyei szakcsoportok figyeljenek
aktívan a saját területi kamaráiknál folyó előkészületi munkákra, és próbáljanak meg minél több
szaktársunkat tisztséghez juttatni. Ez tovább növelné szakmai presztizsünket is.
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