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Kedves Kollégák!

Szeptember 24-én tartotta tagozatunk a taggyűlését. Itt adtuk át a Hazay díjat Kovács Istvánnak, 
korábbi elnökségi tagunknak, a Komárom-Esztergom Megyei szakcsoport korábbi vezetőjének. Az 
ő szakmai vezetésével készült az M.2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlet és a geodéziai MÉDI.
Az elnökség a diplomadíjat Kéri Eszternek  (GEO BSc) „Domborzatmodellezés vizsgálata”, Nagy 
Zoltánnak (BME BSc) „Fotogrammetria  és lézerszkennelés együttes használata műemlék jellegű 
épület felmérésénél” és Gherman  Sámuelnek  (BME MSc) „Útburkolat ellenőrző, minősítő mérés 
drón fotogrammetriával és LIDAR eljárással” című dolgozatáért ítélte oda.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Ezenkívül a taggyűlés elfogadta az  ügyrendünk módosítását, és az  elnöki beszámolót. A tagozati 
honlapon több fénykép is látható a rendezvényről.

A taggyűlés fontos része volt a fórum, amelynek témája idén a telekalakítási eljárás volt. Előzetesen 
sokan fordultak hozzánk személyes  példákkal  is,  a  problémákra felhívva  a  figyelmünket.  Több 
megyében  kezdeményeztek  egeztetéseket  az  állami  főépítészekkel.  A  tagozat  elnöksége  a 
telekalakításokról kiadott egy állásfoglalást, ami a tagozat, és az  MMK honlapján már olvasható. 
Állásfoglalásunkat  elküldtük  a  Miniszterelnökség  hatósági  ügyekért  felelős  helyettes 
államtitkárnak, az Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályra és az Építési és Beruházási 
Minisztérium településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárának.
A rendkívül magas elutasítások aránya jelzi, hogy komoly problémák vannak a témában. Ezek egy 
része  a  földmérők  nem  teljes  körű  építésügyi  ismereteiből  következik.  Megoldást  jelentene  a 
továbbképzésünk is, ehhez keresünk előadókat, és a jövő évi továbbképzési témák közé igyekszünk 
ezt  felvenni.  A másik  fontos  lehetőség  az  elnökség szerint  az  előzetes  véleményezés  az  állami 
főépítészek részéről.

November 5-én lesz a hagyományos Mérnökgeodéziai Konferencia a tagozat, az BME Általános és 
Felsőgeodézia  Tanszék  és  a  Baranya  megyei  Mérnöki  Kamara  rendezésében.  A  rendezvény 
akkreditációját már elindítottuk a Kamarai Továbbképzési Testületnél (KTT). A tervezett előadások 
listája már olvashatók a tagozati honlapon, illetve a jelentkezéshez szükséges  link is megtalálható 
ugyanitt.

Hamarosan fel kell terjesztenünk a térképészetért felelős miniszterhez a 2023. évi továbbképzések 
témáit.  Ehhez  kérjük  a  témákra,  és  ezzel  együtt  az  előadókra  vonatkozó  javaslatokat  a 
szakcsoportoktól és a tagjainktól.
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