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Elnöki beszámoló a 2010.09.18-i taggyőlésre
Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák!
Az egy évvel ezelıtti taggyőlésünkön megválasztott vezetıség a győlést követıen azonnal
munkához látott, és munkatervben határozta meg az elvégzendı feladatokat 2010 végéig. Az
eltelt egy év igen mozgalmas, véleményem szerint eredményes volt, a munkatervben
megfogalmazottak jelentıs részét sikerült teljesíteni. (A munkaterv a tagozat honlapján
megtalálható.) Az alábbiakban részletesen beszámolok minderrıl.
Elnökségi ülések:
A GGT elnöksége (a szakcsoportok és a MB vezetıivel együtt) negyedévente tartott elnökségi
ülést. (2009.10.12., 2010.01.28., 2010.04.01. és 2010.07.01.) Mindegyik elnökségi ülés
határozatképes volt. Az októberi ülésen elıre meghatároztuk a következı összejövetelek
idıpontjait, hogy minden elnökségi tag elıre tervezni tudja a programját. Valamennyi
elnökségi ülés a MMK Angyal utcai irodájában volt, az ülésekrıl jegyzıkönyv készült. Az
elnökségi határozatok a tagozat honlapjára folyamatosan felkerülnek.
Az új elnökség értékelte a taggyőlést megelızı eseményeket, s megállapította, hogy sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tagozat szervezett, dokumentált mőködtetésére, a tagság
folyamatos tájékoztatására. Az elvégzendı feladatokhoz felelısöket kell rendelni, egyrészt a
felelısség, másrészt az arányos munkamegosztás miatt.
Tagozati ügyrend választmányi jóváhagyása:
(Felelıs: Holéczy Ernı elnök)
A 2009. szeptember 19-i taggyőlés elfogadta a tagozat új ügyrendjét. Ezt követıen az
ügyrendet megküldtük a MMK elnökének, kérve, hogy terjessze a Választmány elé. A
Választmány 2009. november 18-i ülésén az ügyrendet jóváhagyta. Úgy gondoltuk, hogy ezzel
az ügyrendünk helyzete végre rendezıdött, de a MMK 2010. május 15-i küldöttgyőlése oly
mértékben módosította, átalakította a MMK Alapszabályát, hogy elengedhetetlen a tagozati
ügyrendek újbóli módosítása. Ezért került be a szeptember 18-i taggyőlésünk napirendi
pontjai közé.
Tagság folyamatos tájékoztatása, hírlevelek:
(Felelıs: dr. Szepes András elnökhelyettes)
A szakmánkat érintı fontosabb eseményekrıl, jogszabályi változásokról elektronikus
hírlevélben tájékoztatjuk azokat a tagjainkat, akik e-mail címüket a MMK
tagnyilvántartásában megadták. A visszajelzések egyértelmően pozitívak, megerısítik e
döntésünket. 2009. november 19-e óta 13 hírlevelet küldtünk. A levelek a tagozati honlapra is
felkerülnek. A tájékoztatás további javításához szükséges lenne a szakcsoportok
közremőködése is, küldjék el aktuális híreiket.
Szakterületünket érintı jogszabályok és az uniós szabályozások figyelemmel kisérése:
(Felelıs: Hajdú György elnökségi tag)
Összefügg az elızıekben leírtakkal, a tájékoztatáshoz folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a jogszabályalkotást. Köszönhetıen Hajdú Györgynek (és az Internetnek) ez igen jól mőködik.
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Tagozati honlap:
(Felelıs: dr.Siki Zoltán elnökhelyettes)
Feladat a honlap folyamatos mőködtetése, a tartalom frissítése. 2009. ıszén a MMK
Elnöksége új MMK honlap kialakítása mellett döntött. A tervek között szerepelt, hogy az új
honlap felületet biztosít a tagozatoknak is, s így külön tagozati honlapokra nem lesz szükség.
Az új MMK honlap 2010. márciusától mőködik, de a tagozatok számára rendelkezésre álló
lehetıség korlátozott, így tagozatunk Elnöksége – több másik tagozathoz és területi
kamarához hasonlóan - a saját honlap megtartása és fejlesztése mellett döntött. A honlapunkra
folyamatosan felkerül minden fontos információ. Emellett a www.mmk.hu honlapon is
megjelenik a tagozat, az ott elvárt tartalommal.
Újból elindítottuk a „Fórum” rovatot. A Fórum bárki által megtekinthetı, de a hozzászólás
regisztrációhoz kötött, mivel tagozatunk Elnökségének véleménye az, hogy elvárható egy
mérnöktıl a nevének vállalása.
Terveink között szerepel a honlap szerkezeti felépítésének, megjelenésének átalakítása,
korszerősítése. (Profibb megjelenés.) Ez „csak” munka kérdése, az év végéig megtörténik.
Érkezett olyan kritikai észrevétel, hogy a tagozati honlap címe miért a BME domain neve alatt
szerepel. Bár Elnökségünk véleménye az, hogy ennek nincs nagy jelentısége, de új domain
név regisztrációját kértük, s honlapunk hamarosan a www.mmk-ggt.hu címen is elérhetı lesz.
MÉDI (ajánlott díjak) geodéziai fejezetének aktualizálása és a hiányzó részek kidolgozása:
(Felelıs: Kovács István elnökségi tag)
Az elsı változat 2004-ben készült el, s került fel a kamara honlapjára. Hiányossága volt, hogy
nem fedte le a gyakorlati geodézia minden területét, nevezetesen a tervezési, építési célú
geodéziai feladatok hiányoztak. Ezért, és az idıközi változások miatt Elnökségünk egy
bizottságot hozott létre a MÉDI 2010 kidolgozására Kovács István elnökségi tag vezetésével.
A bizottság tagjai voltak: Kovácsné Udvardi Katalin, Boldizsár László, Holéczy Ernı,
Németh András, Toronyi Bence. A MÉDI 2010 geodéziai fejezete elkészült, tartalma a piaci
gyakorlatban elıforduló geodéziai feladatokra kitér. Elsı körben az elnökségi tagok,
szakcsoport vezetık kaptak véleményezési lehetıséget, majd a teljes tagozati tagság, azzal
hogy a tervezet felkerült a honlapra. Ezt követıen a MMK GGT Elnöksége 13/2010. (VII.1.)
határozatával az új MÉDI-t elfogadta, s megküldte a MMK elnökének, kérve az Elnökség
jóváhagyását, s a MMK honlapra való kihelyezését.
Más szakterületekhez hasonlóan díjszámítási segédletet Internetes, on-line változatban is
mőködtetni kívánjuk. Az on-line változat kidolgozása dr. Siki Zoltán és Kovács István
érdeme, taggyőlésünkön kerül bemutatásra.
Szakmai jogszabályok véleményezése:
(Felelıs: Hajdú György, Holéczy Ernı)
Telekalakítási eljárás földhivatalokhoz való telepítése [a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
módosítása]:
Tagozatunkat enyhén szólva meglepte ez a kormányzati szándék. A jogszabály tervezetet
megkaptuk véleményezésre. Szinte egyöntető volt az Elnökség véleménye, hogy az elérni
kívánt cél, miszerint az állampolgárnak egyszerőbb és gyorsabb lesz az eljárás, nem valósul
meg. Másrészt viszont az a vélemény is felmerült bennünk, hogy a szakmának, a
földhivataloknak súlyát növelheti is ez az intézkedés. Ezért is, és a rendelkezésre álló igen
rövid idı, valamint a kapkodó jogszabályalkotás miatt arra törekedtünk, hogy legalább a
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tervezet azon pontjaiban történjenek változások, melyek alapvetıen hibásak voltak. Szakmai
fıhatóságunkkal, az FVM FTFO-val sikerült elérni, hogy ezek módosultak. Ilyen, hogy az
egyesített eljárás mellett van lehetıség a régi szabályok szerinti eljárásra (záradékolás,
elızetes szakhatósági vélemény), a kérelem benyújtására jogosultak körének bıvítése az
évtizedek alatt kialakult gyakorlatnak megfelelıen, a geodéziai tervezıi jogosultság
megkövetelése. Ez utóbbi félreérthetı módon került megfogalmazásra a rendeletben, ezért
annak megjelenését követıen, mi is kértük a módosítást, miszerint a geodéziai tervezıi
jogosultság a minıséget tanúsító számára elıírás, készítı minden földmérési
szakképzettséggel rendelkezı lehet. E módosításra idıközben sor került.
46/2010. (IV.27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú
földmérési és térképészeti tevékenységrıl (korábban F.2. szabályzat):
Az F.2. szabályzat miniszteri rendeletként történı kiadásának terve már régóta ismert volt a
szakma elıtt. A rendelet tervezeteinek megismerésére több lehetıség is adódott, így a
„természetesen” rövid határidejő véleményezésre fel tudtunk készülni. A hivatalos tagozati
véleményünket megadtuk, de nem hivatalos formában adott korábbi véleményeinket is
javarészt figyelembe vették a jogszabályalkotók. Tagozatunk Elnökségének egyhangú
véleménye az volt, hogy a jogszabály mielıbbi megjelenése indokolt, s a rendelet hatályba
lépését követı gyakorlati tapasztalatok alapján kell meghatározni az esetleges módosításokat.
E vizsgálatra az év hátralévı részében célszerő sort keríteni.
47/2010. (IV.27.) FVM rendelet a globális mőholdas helymeghatározó rendszerek
alkalmazásával
végzett
pontmeghatározások
végrehajtásáról,
dokumentálásáról,
ellenırzésérıl, vizsgálatáról és átvételérıl (GNSS rendelet):
A rendelet tervezetet véleményezésre szintén megkapta tagozatunk. Az elsı változat olvasását
követıen az a véleményünk alakult ki, hogy a rendelet kiadását célszerő lenne elhalasztani,
mert igen sok pontban van eltérı véleményünk. Részletes észrevételeinket a
jogszabályalkotók és szakértıik átnézték, a legtöbb javaslatunkat elfogadták, s igen rövid idı
alatt beépítették a jogszabály tervezetbe. Így a második változat hivatalos véleményezésekor a
rendelet megjelenését támogattuk.
Részvétel az európai földmérık szervezetében (CLGE):
(Felelıs: dr. Siki Zoltán)
Tagozatunk a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasággal és a Magyar
Földmérı és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével 2009-ben közösen kérte felvételét
az európai földmérık szervezetébe (Council of European Geodetic Surveyors, francia
elnevezésbıl: CLGE). E szervezetnek az EU tagországok közül már csak hazánkból nem volt
tagja. 2010. március 9-én a három szervezet vezetıi egy konzorciumi megállapodást írtak alá,
melyben megállapodtak a költségek 1/3-1/3-1/3 arányban történı viselésérıl és a
képviseletrıl. A következı négy évre elsıdleges kapcsolattartó Domokos György (MFTTT),
képviselık még Boldizsár László (MFGVE) és dr. Siki Zoltán (MMK GGT). Véleményünk
szerint a részvételünk elsıdleges haszna az lehet, hogy információkat szerezhetünk az egyes
tagállamokban kialakult földmérési jogosultsági rendszerekrıl, szakmai szabályozásokról, s a
munkavállalási lehetıségekrıl. Az információkat tagságunk felé továbbítani fogjuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tagozat postai címe: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA
Surveying, and Geo-information Division of the Hungarian Chamber of Engineers
Sektion für Geodäsie und Geoinformatik der Ungarischen Ingenieurkammer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagozati költségterv, pályázat a MMK feladat alapú támogatására:
(Felelıs: Holéczy Ernı)
Köztudott, hogy a területi mérnöki kamarák, s így a MMK és annak szakmai tagozatai is
állami költségvetési támogatás nélkül, alapvetıen a tagdíjakból, névjegyzéki és egyéb eljárási
díjakból származó bevételbıl mőködnek. A MMK új vezetése átvizsgálta a kamara
gazdálkodását, és új elveket dolgozott ki, hogy a kamara mőködése biztosítható legyen. Ez az
új szemlélet a tagozatokat úgy érinti, hogy megszőnik a létszámarányos mőködési költség
leosztása. A tagozatok évente csak egy szők keretet kapnak a mőködésükre, és az elvégezni
tervezett feladataikra pályázniuk kell a MMK-nál. A MMK Elnöksége a pályázatokat értékeli,
és prioritásokat állapít meg. A nyertes pályázatok költségei csak a megvalósítást követıen
érvényesíthetık. A tagozatok elnökségéinek többsége e pályázati elvvel egyetért. Mi is.
A fenti szempontok alapján összeállítottuk a 2010. évre vonatkozó költségtervünket és annak
részeként a feladat alapú pályázatunkat. A részletes dokumentáció a tagozati honlapunkról
letölthetı. A pályázatba két feladatot vontunk be, a közmőnyilvántartás szabályozását és az
M1 Mérnökgeodéziai Szabályzat korszerősítését. Az elsı feladathoz nem rendeltünk
költséget, mert elıbb a jogszabály alkotási igényt kell elfogadtatni, és azt követıen kezdıdhet
csak a konkrét munka. A Mérnökgeodéziai Szabályzat korszerősítése viszont kamarai
hatáskörben, tervezési segédletként elvégezhetı. A MMK Elnöksége pályázatunkat elfogadta,
s 2 250 eFt felhasználható költséget rendelt a feladathoz. A VM Földügyi Fıosztálya
levelében nyilatkozott, hogy e törekvésünket támogatja, egy részletes egyeztetést követıen a
munka elkezdhetı. A feladatra tagjaink közül fogunk szakértıket felkérni. Tervezett határidı:
2011. május. Megjegyzem, hogy tagozatunk nyerte el a legnagyobb támogatást.
A tagozati költésterv összesítı adatai a következık:
A tagozat tartalék pénzkészlete 2009. dec. 31-én
Tervezett tagozati költségek 2010. évben összesen
Forrás:
Külsı finanszírozás (cégek, tisztségviselık)
Területi kamarák
Mőködési költségkeretbıl
Tartalék pénzkészletbıl
Elnöki tiszteletdíj és járulékai (mint tagozati bevétel)
Pályázat a feladat alapú támogatásra
Tervezett záró pénzösszeg 2010 végén

1 505 369 Ft
13 467 500 Ft
9 795 000 Ft
362 500 Ft
300 000 Ft
460 000 Ft
300 000 Ft
2 250 000 Ft
1 045 000 Ft

Véleményünk szerint a költségterv elkészítése azért is lényeges volt, mert megmutatja, hogy
valójában milyen összeg az, melybıl a tagozat mőködtethetı. Ez 2010-ben kötelezıen
elvégzendı és tervezett feladatokra vonatkozóan 13.5 mFt. Ebbıl 3.4 mFt származik a
kamarától, a többi (75 %) gyakorlatilag külsı támogatásnak fogható fel. (tisztségviselık
munkahelyeinek költségvállalásai, tisztségviselık saját költségvállalásai, díjakról való
lemondás, stb.)
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Minısítı Bizottság ügyrendjének aktualizálása:
(Felelıs: Hajdú György, Érdi-Krausz György, Holéczy Ernı)
A 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 2009. évi módosítása, s a 61/1994. (XI.8.) FM rendelet
hatályon kívül helyezése indokolta, hogy új MB ügyrend lépjen életbe. A tervezet elkészült, s
azt a tagozat Elnöksége 7/2010. (IV.1.) határozatával életbe léptette, és a tagozati honlapon
megjeleníttette. A MMK tervei között szerepel, hogy a tagozatok minısítési ügyrendjeit
egységesítse, ezért készül egy minta ügyrend. Ennek elkészülte után, várhatóan még ebben az
évben újból foglalkoznunk kell a tagozati MB ügyrend módosításával.

Szakterületi Továbbképzési Munkabizottság (SZTMB) megalakítása:
(Felelıs: dr. Szepes András)
A kamarai életben – s így tagozatunknál is – egyre nagyobb szerepet kapnak a
továbbképzések. Cél az, hogy a továbbképzési rendezvények valóban hasznosak legyenek
tagjaink számára, s lehetıleg ne jelentsenek komoly anyagi terhet. E cél, és a rendezvények
számának növekedése indokolta, hogy tagozatunk önálló Szakterületi Továbbképzési
Munkabizottságot alakítson. (Eddig ezt a feladatot az Elnökség látta el, az elnök vezetésével.)
Az új bizottság vezetıje dr. Szepes András, tagjai: Hajdú György, Jánossy András, Németh
András, dr. Siki Zoltán. [8/2010.(IV.1.) elnökségi határozat]
A bizottság végzi a kreditpontos továbbképzések értékelését, az évente frissülı kötelezı
továbbképzés anyagának összeállítását. Tervezzük az egyes képzések ellenırzését, utólagos
minısítését is.
Tagozati kitüntetési szabályzat kidolgozása:
(Felelıs: Feilné Gyıry Zsuzsa elnökségi tag, dr. Szepes András)
A legtöbb tagozat és területei kamara alapított díjat az érintett szakterületen és a kamarai
munkában egyaránt kimagasló tevékenységet végzı mérnökök elismerésére, ezért tagozatunk
Elnöksége is felvette munkatervébe a „Kitüntetési szabályzat” kidolgozását. A szabályzat
elkészült, melyet a tagozat Elnöksége 9/2010. (IV.1.) határozatával elfogadott, így elsı
alkalommal a Hazay István díj mostani taggyőlésünkön kerül átadásra. (A szabályzat a tagozat
honlapján megtalálható.) A díj egy oklevél és egy plakett, melyek Juhász László tagtársunk és
Mihály Gábor szobrászmővész munkája.
Diplomaterv pályázat szabályainak kidolgozása:
(Felelıs: dr. Szepes András, dr. Siki Zoltán)
Tagozatunk is nyitni kíván a fiatal szakemberek felé, ennek elsı lépéseként diplomaterv
pályázatot írunk ki, természetesen anyagi lehetıségeinek megfelelıen. Tervezet szerint egyegy a BME-en illetve az NyME GEO-ban végzett leendı kollégát díjazunk. A diplomaterv
szabályzatot az Elnökség 15/2010.(VII.1.) határozatával fogadta el. Elsı alkalommal ez év
ıszén írjuk ki a pályázatot.
Új tagozati ügyrend tervezetének kidolgozása:
(Felelıs: Hajdú György)
Mint korábban már szó volt arról, hogy a MMK küldöttgyőlése új MMK Alapszabályt hagyott
jóvá. Az Alapszabály mind tartalmilag, mind formailag változott. A korábbi Alapszabályban
elkülönülten jelentek meg a törvényi és az alapszabályi rendelkezések. Ezért mi is ezt a
logikát használtuk a tagozati ügyrendnél. Az új Alapszabály ezt az elkülönítést megszüntette,
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csak alapszabályi szöveg van. Ezért kell módosítani a tagozati ügyrendet ismét. A tervezet
Hajdú György jóvoltából elkészült, a szakcsoportok véleményezésre megkapták, s tagozatunk
honlapjáról is letölthetı.
Szakcsoportok, szakcsoporti ügyrendek aktualizálása:
(Felelısök: Holéczy Ernı és a szakcsoportvezetık)
Az elmúlt év végén megalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakcsoport, majd ez év
elején a Békés megyei csoport. Így már csak két megyében nincs szakcsoportja
tagozatunknak. (Csongrád és Somogy) Vannak igen aktív szakcsoportok, s vannak olyanok,
melyekrıl feltételezhetı, hogy mőködésük csak formális.
Tagozatunk Elnöksége kérte, hogy a szakcsoporti ügyrendek a tagozati ügyrendnek
megfelelıen kerüljenek aktualizálásra. Mivel a tagozati ügyrendünk változik, ezért a határidı
célszerően az év vége.
Tagozati taggyőlés elıkészítése, összehívása:
(Felelıs: Holéczy Ernı)
Tagozatunk Elnöksége a 12/2010. (VII.1.) határozatában döntött a taggyőlés idıpontjáról és
helyszínérıl. Elızetesen egyeztettünk a BME Építımérnöki Karával, s szerencsére igen
kedvezı bérleti díj fejében bocsátják rendelkezésünkre a már megszokott Oltay termet. (Elızı
évi taggyőlésünk helyszíne sajnos igen sokban került.) A meghívó augusztus végen kerül
kiküldésre a tagság felé e-mailen. Azok a tagok, akik nem rendelkeznek (vagy nem adtak
meg) e-mail címmel, postán kapják meg a meghívót. (Sajnos ez nagy létszám, a postaköltség
tagozatunk költségkeretét terheli.) A meghívó mellékletét képezı dokumentumok, mint pl. ez
a beszámoló is, a tagozati honlapról tölthetık le.
Létszám, jogosultsági helyzet, ellenırzések:
(Felelısök: szakcsoport vezetık)
Tagozatunk létszáma e beszámoló írásakor 1272 fı mérnök. Ezen kívül 94 fı külön
nyilvántartott technikus kolléga köthetı a szakterületünkhöz. Tavaly december végén 1229
fı aktív mérnök tagunk volt, a növekmény 43 fı.
Aktív geodéziai tervezı jogosultsággal (GD, GD-T, GD-korlátozott) 776 fı rendelkezik, míg
aktív geodéziai szakértı jogosultsága 152 tagtársunknak van. (2010. augusztus 23-i állapot.)
(A geodéziai tervezıi jogosultsággal rendelkezık száma 680 volt 2009. december végén.)
A jogszabályi változások miatt elsı fokon a jogosultságok kiadásakor a területi kamaráknak
nem kell kikérni a tagozati MB véleményét. Az MB véleményezés csak a másodfok esetén
kötelezı. Így a jogosultsági kérelmek véleményezése a szakcsoportok feladatkörébe tartozik, a
szakcsoportoknak kell ügyelni arra, hogy a jogosítási feltételek biztosítva legyenek. A tagozat
Elnökségének nincs lehetısége arra, hogy a már kiadott jogosultságokat felülvizsgálja, s
véleményünk szerint ez nem is feladatunk.
E változás miatt a tagozati Minısítı Bizottságnak fontos feladatává kell tennünk a
szakcsoporti minısítı munka koordinálását, az területi munkában dolgozók felkészítését, és
az ott folyó munka rendszeres figyelemmel kísérését.
Pécs EKF program, MMK megjelenés a GOCE program bemutatásával:
Barsiné Pataky Etelka MMK elnök kezdeményezésére a Pécs 2010 Európa Kulturális
Fıvárosa program keretében szakterületünket érintı, a természettudományos ismeretek
népszerősítését szolgáló bemutató készül a GOCE Földfelfedezı Misszióról. A GOCE
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mőholdon elhelyezett őrgradiométer az Eötvös-inga utódjának tekinthetı. Számunkra ezért
különösen kiemelkedı az ESA (Európai Őrügynökség) GOCE mőholdja, mely a nehézségi
erıtér pontosabb feltérképezését teszi lehetıvé. A projekt elıkészítı bizottságában
tagozatunkat Siki Zoltán képviseli. Novemberben a Magyar Tudomány Napja alkalmával
induló programban háromdimenziós mozifilm, poszterelıadások és makettek bemutatása
szerepel.
IRM bizottság
(Felelıs: Feilné Gyıry Zsuzsa)
Tagozatunk képviselıje részt vesz az Ingatlanrendezıi Minısítı Bizottság munkájában. Az
IRM bizottság a jelentkezık számától függıen dönt a vizsgák idıpontjáról. Az elmúlt egy
évben (2009. 09-2010. 09.) háromszor volt vizsgáztatás: 2009. 09. 29, 2010. 03. 02. és 2010.
05. 27-én. A létszám 15-20 fı vizsgánként. A vizsgaanyag mindig aktualizált. A vizsgára
jelentkezık felkészültsége igen változó, ezért elıfordulnak sikertelen vizsgázók is.
(A bizottság 5 tagja közül 4 fı tagja az MMK-nak.)

Kapcsolatfelvétel az új ágazati vezetéssel:
(Felelıs: Holéczy Ernı)
Tagozatunk elnöksége mind levélben, mind személyesen felvette a kapcsolatot az új ágazati
vezetéssel. A megbeszélésen rögzítésre került, hogy szoros szakmai munkakapcsolat
szükséges a szakterület irányítása s a tagozat között. Mindkét fél kinyilvánította készségét az
együttmőködésre. Ennek elsı lépése lesz az M.1. Mérnökgeodézia szabályzat megújítása.
A szakterületet érintı egyéb kérdések:
Földhivatalok vállalkozási tevékenysége
A Kormány 357/2007. (XII.23.) rendelete módosította a korábbi földhivatalokról szóló
rendeletet, melynek 2.§. (2) bekezdése a következı:A földhivatal a rendelkezésére álló adatés eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendelık részére egyéb –
alapító okiratában foglalt – szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az hatósági feladatait
nem veszélyezteti. Tagozatunk Elnöksége ezzel nem értett egyet, ezért a MMK elnökének
segítségét kértük. Megbízást kapott egy versenyjogra szakosodott ügyvédi iroda, és
segítségükkel a MMK 2008. májusában az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve a fenti
rendelkezés megsemmisítését. Az AB a beadványt befogadta, tárgyalásra alkalmasnak
minısítette. 2010. szeptember 1-ig határozatot nem hoztak.
Etikai ügyek
Az elmúlt egy évben tagozatunk véleményét etikai ügyben nem kérték ki, ebbıl arra
következtetünk hogy szakterületünket érintı másodfokú ügy nem volt.

Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévı kapcsolatunk aktív.
Konkrét együttmőködésünk eredménye, hogy egyre több MFTTT rendezvény továbbképzési
akkreditációját kérik, s így azok a kamarai továbbképzési rendszer részévé válnak
Tagozatunk elınyben részesíti azokat a rendezvényeket, melyeket a MFTTT helyi csoportjai
és a mi szakcsoportjaink közösen rendeznek. Szeretnénk, ha az ilyen rendezvények szakmai
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aktualitásokról szólnának, s a helyi szakemberek nagyobb szerepet vállalnának az
elıadásokban. Szoros együttmőködésünk van a MFTTT-vel a CLGE tagságban is.
Tagozatunk jó kapcsolatban áll a Magyar Földmérı és Geoinformatikai Vállalkozások
Egyesületével. Ez nyilvánvaló, hisz jelentıs átfedés van tagjaink között, s céljaink is nagyon
hasonlóak. Az elmúlt évben a már említett CLGE tagság vonatkozásában volt köztünk
konkrét együttmőködés.
Hasonló a helyzet a Mőszaki Térinformatikai Egyesülettel is.

Felsıoktatás, szakmérnöki képzések:
Tagozatunk szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsıoktatási intézményünkkel. Dr.
Szepes András és dr. Siki Zoltán elnökhelyettes urak tevékenysége során ez talán nem
meglepı.

Összefoglalás:
A beszámolóból kiderül, hogy igen aktív év van mögöttünk, bıven volt teendınk. Itt ragadom
meg az alkalmat, hogy megköszönjem elnökségi tagtársaim és a szakcsoportvezetık
következetes, kitartó munkáját.
Kérem beszámolóm elfogadását.

Veszprém, 2010. augusztus 31.

Holéczy Ernı elnök
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