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Ülésezett az elnökség

Február 10-én ülésezett az elnökség, amelynek fontosabb témáiról tájékoztatjuk a tagságot.

A lakóépületek  egyszerűsített  engedélyezéséről  szóló  456/2015.  Korm.  rendelet  módosításának
véleményezése  igen  rövid  határidővel  a  tagozat  részéről  megtörtént,  az  MMK  továbbította  a
javaslatunkat. Az azóta megkapott újabb tervezetből látjuk, hogy javaslatainkat – az így felépült
épületeknél is előírás a kötelező vázrajz készítés, a geodéziai felmérés szükségessége, és pontosító
szövegezés – nem építették be a szövegbe.

A korábbi  jogosultságok  átsorolásával  536  geodéziai tervezői  és  112  szakértői  minősítés  van
jelenleg.  Az  új  minősítések  kiadásához  a  Földmérő  Minősítő  Bizottság  tagjainak  kinevezésére
várunk,  a  kamara  az  5  tagra  és  a  titkárra  vonatkozó javaslatát  januárban  megküldte  az  FM
Közigazgatási Államtitkárságára.

A minősítésekhez kapcsolódóan a szakmai gyakorlati idő számításáról is döntött az elnökség.  A
minősítéshez  szükséges  szakmai  gyakorlatnak  a  szakirányú  felsőfokú  végzettség  megszerzését
követő időszak számítható be.

A továbbképzéssel  kapcsolatban  többek  számára  nem egyértelmű,  hogy több  minősítés  esetén
(ingatlanrendező,  tervező,  szakértő)  hány  továbbképzési  pontot  kell  gyűjteni.  Az  Fttv  pedig
egyértelmű ebben a kérdésben, a különböző minősítésekhez kapcsolódó 5 éves időszakon belül 20
pontot kell szerezni a FÖMI, illetve az MMK által akkreditált képzéseken. Mindkét fajta képzés –
Irm, illetve GD-T vagy GD-Sz – továbbképzési pontját el kell fogadni a másik minősítéshez is.

A  mérnöki  tevékenységet  folytató  vállalkozásoknak  2013.  óta  a  kamarai  törvény  alapján
regisztrálnia kell a mérnöki kamaránál. Ezzel válnak jogosulttá az alkalmazottak jogosultságával
megegyező  tevékenység folytatására.  Több földmérő  cég is  szerepel  már  a  nyilvántartásban,  a
geodéziai minősítésekről  szóló rendelet is előírja ezt a geodéziai cégek számára. Regisztrálni az
MMK  honlapján,  (http://mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio)  vagy  a  területi  kamara  titkárságán
lehet.
A regisztráció díjmentes, évi nyilvántartási díj nincs.

Idén is  megrendezzük  a  mérnökgeodéziai  konferenciát március  19-én  a  BME-n,  a  részletekről
hamarosan külön tájékoztatást küldünk.

A MÉDI számításához kapcsolódó alapdíj  értékét a 2012-ben megállapított  7200-ról 7500 Ft-ra
emeltük.

Az elmúlt  évekhez hasonlóan idén is kiírjuk a diplomadíj  pályázatot, a kiírást  eljuttatjuk a két
felsőoktatási intézményhez és meg fog jelenni a honlapunkon is.
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