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Elnöki beszámoló a 2009.09.19-i taggyűlésre
Elnöki beszámolóm a március 6-i taggyűlésre készült, melyet kiegészítettem az elmúlt fél év
fontosabb adataival és eseményeivel.
Elnökségi ülések:
A GGT elnöksége 2008-ban négy alkalommal ült össze, melyből egy alkalom kibővített
elnökségi ülés volt, melyre Bánkon került sor. A kibővített elnökségi ülésre meghívást kaptak
a minősítő bizottság tagjai és a területi szakcsoportok vezetői, illetve a területi képviselők. Az
elnökségi tagok között az elmúlt évek során kialakult egy hatékony elektronikus levelezésen
(e-mail) alapuló munkamódszer, mely az elnökségi ülések közötti időszakok feladatainak
elvégzését segítette.
2009-ben az elnökség 2 alkalommal ülésezett, legutóbb június 16-án, melyen a szakcsoportok
vezetői és részt vettek. Ezen az ülésen az elnökség úgy döntött, hogy a tisztújításig nem tervez
újabb összejövetelt.
Jogosultsági helyzet 2008. december végén:
Geodéziai tervezők száma (GD-T) 630 fő, 92 fővel több, mint 2007-ben. Az elmúlt évek
során a tervezői jogosultsággal rendelkezők száma folyamatosan nőtt, melynek oka
elsősorban, hogy a jogszabályi háttér tisztázódott.
A geodéziai szakértők (GD-Sz) száma 129 fő, míg a földmérési és térképészeti szakértők
száma kb. 80 fő
Tagozatunk elnöksége kidolgozott egy új jogosultsági táblázatot, mely felkerült a
honlapunkra.(www.agt.bme.hu/kamara) Ez a táblázat tartalmazza a létező jogosultságokat, s
a végzettségi követelményeket.
Jogosultsági helyzet 2009. szeptember elején (Csak azok, kiknek tagsága aktív)
Geodéziai tervező: 638 fő,
Geodéziai szakértő: 132 fő,
Vezető tervező (tervellenőr): 4 fő
Kamarai tagsággal rendelkező ingatlanrendező földmérő mérnök: 549 fő
Külön névjegyzékben vezetett ingatlanrendező technikus: 97 fő
Az ingatlanrendező földmérői minősítés NEM KAMARAI JOGOSULTSÁG! (Nem a kamara
adja ki, hanem a földügyi főhatóság.)
Jogosultsági rendelet {104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet)
A jogosultsági rendelet 2008. tavaszi módosítása pótolta azt a hiányt, hogy korábban nem
kerültek részletezésre a szakterületek. Esetünkben a rendelet egyértelműen meghatározza,
hogy mit kell érteni a geodéziai tervezés és szakértés alatt. A jogalkotók gyakorlatilag
elfogadták a GGT által javasoltakat. Ezzel egy 12 éves sziszifuszi munka ért végett a
tagozatunk életében: van jogszabály által egyértelműen szabályozott geodéziai tervezői
és szakértői jogosultság, hasonlóan a többi mérnöki szakterülethez, s azok többségével
egy jogszabályban.
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A szakterületet érintő kérdések:
Földhivatalok vállalkozási tevékenysége
A Kormány 357/2007.(XII.23.) rendelete módosította a korábbi földhivatalokról szóló
rendeletet, melynek 2.§. (2) bekezdése a következő:A földhivatal a rendelkezésére álló adatés eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendelők 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, s
segítségükkel a MMK az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve a fenti rendelkezés
megsemmisítését. Az AB a beadványt befogadta, tárgyalásra alkalmasnak minősítette. 2009.
szeptember 1-ig határozatot nem hoztak.
Földhivatali dolgozók összeférhetetlenségi előírást sértő magántervezése
Tagozati taggyűléseinken minden évben előkerülő téma. Tagozatunk megfogalmazott célja
volt az összeférhetetlen tevékenységek megszüntetése. Nem a teljes tiltás! Ebben a témában
többször előadtuk álláspontunkat az FVM illetékes szervezeteinek. Talán e tevékenységünk is
hozzájárult ahhoz, hogy a FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 2008. decemberében
egy ajánlást fogalmazott meg a földhivatalok felé, megszüntetve az összeférhetetlenségi
előírást sértő tevékenységet. Nyilvánvaló, hogy e szabályozás érdekeket sért, s így tagozatunk
fellépésével nem mindenki ért egyet, de meggyőződésünk, hogy a tiszta, versenysemleges
helyzet megteremtése a szakma érdeke.
Szakmai szabályozási feladatok
Évek óta megfogalmazott egyik fő célunk a közmű geodézia jogi és műszaki szabályozása,
ezért igyekeztünk minél több fórumon felhívni a figyelmet a szabályozás fontosságára. Talán
ennek is eredménye, hogy a kormány 2233/2007. (XII.12.) határozatában, mely a
közfeladatokról szól, az egységes közműnyilvántartást elősegítő szabályozó rendszer
kidolgozását közfeladatként nevesítette és határidőt szabott, 2008.08.31-vel. Felelős az ÖTM
(majd NFGM) miniszter lett. Létrejött egy szakértői bizottság, melybe tagozatunk meghívást
kapott. Ugyanígy tagozatunk képviselői meghívást kaptak az egyes szakterületi
munkabizottságokba is. 2008. februárjától augusztus végéig több alkalommal üléseztek a
bizottságok a VÁTI Kht. koordinálásával. A sok vitát követően elkészült egy ajánlás a
jogszabályalkotók felé. A szabályozás további sorsáról nincs információnk.
Megjelent a 37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról. A rendelet igen sok hibát
tartalmazott, ezért a jogalkotó módosítást kezdeményezett. Tagozatunk e módosítási
folyamathoz javaslatokat fogalmazott meg, melyeket a FVM Földügyi és Térinformatikai
Főosztályával egyeztetett. A javaslatokat nagyobb részét a jogalkotó figyelembe vette.
Szakmai csoportok:
2009. szeptember 1-i állapot szerint a következő megyékben működnek szakmai csoportok:
Baranya, Bács-Kiskun, Budapest és Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
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Továbbképzés:
A tagozat külön továbbképzési bizottságot nem hozott létre, egyelőre az elnökség látja el ezt a
feladatot is. A későbbiekben célszerű létrehozni egy független bizottságot.
Egyre több bemutató, előadás, konferencia szervezői kérik, hogy rendezvényüket akkreditálja
a kamara. A legtöbb rendezvény azonban nem ingyenes. Itt is nagy szerepe lehet a szakmai
csoportoknak, helyi, lehetőleg ingyenes, vagy olcsó szakmai rendezvények szervezésével.
Ilyenre már volt példa egyes megyékben.
Közbeszerzések:
Folyamatosan figyeltük a közbeszerzési pályázati kiírásokat, s jeleztük, ha a kiíró nem írta elő
a szükséges geodéziai tervezői jogosultságot. A válaszok vegyes képet mutatnak. A
későbbiekben hatékonyabb fellépés szükséges e téren. Általános tendencia, hogy a pályázatok
kiírói megkövetelik a geodéziai tervezői jogosultságot. (Építési beruházások,
közműszolgáltatók által kiírt pályázatok.)
Etikai ügyek
Két geodéziai etikai ügyről szereztünk információt, mindkettő jogosulatlan geodéziai tervezés
miatt indult, s mindkét esetben elmarasztalták a panaszoltat. Jelenleg egy folyamatban lévő
ügyről van információnk.
IRM bizottság
Tagozatunk képviselője részt vesz az Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság munkájában.
Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
Tagozatunk jó kapcsolatban áll a Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozások
Egyesületével. Ez nyilvánvaló, hisz jelentős átfedés van tagjaink között, s céljaink is nagyon
hasonlóak.
Hasonló a helyzet a Műszaki Térinformatikai Egyesülettel is.
Nagy előrelépés történ a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévő
kapcsolatunkban. Konkrét együttműködésünk eredménye, hogy több MFTTT rendezvény is
bekapcsolódott a kamarai továbbképzésbe.
Felsőoktatás, szakmérnöki képzések:
Tagozatunk igény esetén szívesen részt vesz a szakmai oktatási intézmények munkájában.
2008-bn meghívást kaptunk a NyME Geoinformatikai Karán szervezett alap és építési
geodéziai szakmérnöki képzések záróvizsga bizottságaiba. Köszönjük, és örömmel veszünk
részt a bizottságok munkájában. Számunkra a felkérés megtisztelő, s jelzi, hogy kamaránknak,
tagozatunknak szerepe van a felsőoktatásban is.
A kamarai törvény módosítása:
A kamarai törvény (1996. évi LVIII. tv.) 1.§.(1). bekezdése tartalmazza a következőket:
„A törvény alkalmazásában mérnöki, illetve építészeti tevékenységnek minősül a földmérési és
térképészeti, a területrendezési tervezői, valamint a táj- és kertépítészeti tervezői tevékenység
is.”
A kamarai törvényt a parlament 2009. június 26-án módosította. A módosítás során a fenti
mondat hatálytalanná válik 2009. október 1-vel. Eredménye(??) az, hogy a kamarai törvény
csak az építésügy területén szabályoz, kötelező tagság és jogosultság csak az építésügy körébe
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tartozó tervezői és szakértői feladatokat végző mérnökök esetében előírás. Ez a geodéziai
szakterület esetében a 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerint:
5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) az építést előkészítő, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzése,
b) minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítése, mely az építésügy körébe tartozó
jogszabályokban meghatározott hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási
térképet is érintő, illetve felhasználó geodéziai feladatok végzéséhez ingatlanrendező
földmérői minősítés is szükséges.
Bár az építésügy területén jelentkező geodéziai feladatatok a szakterületünk jelentős részét
képezik, de a módosítás mindenképp hátrányosan érintette a kamaránkat és így
szakterületünket, azzal, hogy az építésügy területén kívüli geodéziai feladatok végzéséhez
nem kell kamrai tagság.
Tagozatunk a módosítás előkészítő szakaszában megfogalmazta egyet nem értő véleményét,
mellyel a MMK elnöksége is egyetértett és támogatta, de a törvénymódosítást előkészítők
véleményünket nem vették figyelembe.
Őszintén remélem, hogy a későbbiek során lesz lehetősége a MMK-nak, hogy a kamarai
törvény módosítását kezdeményezze, s kamaránk újból minden tervező és szakértő mérnök
kamarája lesz, s nem csak építésügyi mérnöki kamara.
Összefoglalás:
A fenti és az előző évek beszámolói is tükrözik azt a tevékenységet, melyet tagozatunk
vezetősége gyakorlatilag a megalakulásától kezdve végzett. Sok területen értünk el
eredményeket, és sok területen vannak még bőven tennivalók, s vannak kudarcok. A feladatok
végzéséhez türelemre, kitartásra van szükség, s a kudarcok, mint pl. az előbbi
törvénymódosítás, nem vehetik el a kedvünket és a kamara szellemiségébe vetett hitünket.
A leköszönő elnökség nevében köszönöm a sok segítséget, építő és néha kevésbé építő
kritikát, és főleg azt a bizalmat és biztatást, melyet az utóbbi időszakban kaptunk.
Veszprém, 2009. szeptember 03.

Holéczy Ernő elnök
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