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Kedves Kollégák!
A Mérnökgeodéziai konferencián (2018. október 27.) elhangzott előadások prezentációi elérhetők a
tagozati honlapon (http://mmk.ggt.hu/konferenciak/). A konferencián videó felvételt készítettek a
Budapesti és Pest Megyei Kamara munkatársai, az utómunkálatok befejezése után a megyei kamara
youtube csatornáján megtekinthetők lesznek az előadások. Mindenkit bátorítunk, hogy a jövő évi
konferenciára akár már most előadással jelentkezzen!
A szakcsoportok és az elnökség javaslatai alapján összeállított, jövő évi továbbképzési témákat az
agrárminiszter jóváhagyta. Elkezdjük a továbbképzési anyagok kidolgozását. A 2019. évi
továbbképzések során a 2018-ra és 2019-re jóváhagyott témák közül is választhatnak a
továbbképzéseket szervező szakcsoportok. Az eddig elfogadott továbbképzési témák listája, éves
bontásban megtalálható a tagozati honlapon (http://mmk-ggt.hu/tovabbkepzes). A két évnél régebbi
továbbképzési témák előadás anyagát közzétesszük a honlapunkon, amennyiben az anyag
kidolgozói ehhez hozzájárulnak.
Az MMK Alelnöki Tanácsa december 5-i ülésén elfogadta a tagozat FAP-2018/105-GGT
azonosítójú, „Mérnökgeodéziában alkalmazott alapponthálózatok” című segédletünket. Takács
Bence témavezetésével, Bényi László, Égető Csaba és Siki Zoltán közreműködött az anyag
elkészítésében, a lektor Busics György volt. A végleges változat a MMK honlapján a Kamarai
tudástárban (https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar) lesz elérhető. Azok, akik a hosszú téli estéket
már most a segédlet tanulmányozásával szeretnék eltölteni, a tagozati honlapról letölthetik a
példákkal együtt (http://mmk-ggt.hu/fap).
A jogosulatlan egyéb célú földmérési munkavégzés visszaszorítása érdekében az elnökség nagyobb
figyelmet szentelt a közbeszerzéseknél megkövetelt jogosultságokra. Idén 3 közbeszerzési eljárás
során hiányzott a szükséges geodéziai jogosultsággal rendelkező földmérő bevonása.
Miskolc Megyei Jogú Város által kiírt felmérést is tartalmazó munka esetén az előzetes vitarendezés
nem vezetett eredményre, így az MMK a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A
Döntőbizottság érdemi vizsgálat nélkül, a panasz határidőn túli beérkezése miatt elutasította azt.
A MÁV Zrt Budapest XIV. kerületben közműfelmérést is tartalmazó kiírásában sem volt feltétel
GD-T jogosultság. Az MMK előzetes vitarendezési levelére azonban számunkra kedvezően
megváltoztatták a kiírást. A témával a Mérnök Újság decemberi számában részletesebben is
foglalkoznak.
A harmadik esetben a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. írt ki
pályázatot GD-T jogosultság megkövetelése nélkül Budapest Déli Városkapu tervezési térképére
egy nagyobb projekt keretén belül. Az MMK elkezdte az előzetes vitarendezést.

Mercsek Péter fiatal kollégánk egy nagyszerű ötletét valósította meg. A Facebookon felhívást tett
közzé, hogy az általa összeállított kérdőívet a földmérési munkák árairól töltse ki minél több
kolléga. A beérkezett közel 100 választ összesítette egy dokumentumban. Ez a tagozati honlapon
megtalálható.
December 6-án lezárult a Geodéziai Útügyi Műszaki Előírás véleményezése. Köszönjük
tagjainknak a hozzászólásokat, észrevételeket. Takács Bence és Bényi László kollégáink jelentős
munkát fektetett az Előírás elkészítésébe, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. A dokumentáció
véglegesítése/lezárása folyamatban van Az új előírás várhatóan 2019. január 1-től hatályos. Kérjük
a kollégákat, hogy az esedékes új utas munkáknál már mindenképpen ezt a verziót használják majd.
Amennyiben a gyakorlati alkalmazás kapcsán később bármilyen észrevételük lenne, jelezzék, mert
a dokumentumot rendszeres időközönként felülvizsgálják majd.
A 2019 évi továbbképzések közül az egyik az előírás részleteinek megismertetését célozza meg.
Az ingatlanrendezői minősítést már most érdemes meghosszabbítani annak, akinek megvan a
szükséges továbbképzési pontja, hiszen egy most beadott kérelem esetén is az új érvényesség 2024.
május 7. lesz. Tapasztalatunk szerint most 2-3 napon belül megtörténik az elbírálás, főleg az
elektronikusan beadott kérelmek esetén.

Békés, áldott Karácsonyt és boldog új évet!
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