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Elnöki beszámoló a 2011.09.17-i taggyűlésre
Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák!
A 2009. szeptemberi taggyűlésen megválasztott vezetőség munkatervben határozta meg az
elvégzendő feladatokat 2010 végéig. 2011 elején az elnökség értékelte a munkatervet, s
megállapította, hogy az ott megfogalmazott feladatok jelentős részben teljesültek. 2011-re új
munkatervet fogadtunk el, év közben vagyunk, de az már látszik, hogy szintén eredményes
munkát végez a tagozat. (A munkatervek a tagozat honlapján megtalálhatók.) Az alábbiakban
részletesen beszámolok a fontosabb feladatokról, eseményekről, az elvégzett munkáról.
1. Elnökségi ülések:
A GGT elnöksége negyedévente tartott elnökségi ülést, majd a szakcsoportok és a MB
vezetőivel együtt kibővített elnökségi ülést. (2010.10.07., 2011.02.10., 2011.06.09.) A
kibővített elnökségi ülésen megjelenő szakcsoport vezetők száma csökkenő tendenciát mutat.
Ennek oka vélhetően az, hogy a földhivatalokban dolgozó szakcsoportvezetők a
kormányhivatalokba történt integrálódást követően még kevésbé tudják elfogadtatni kamarai
tevékenységüket, s nem kapnak munkahelyi támogatást az utazásokra. Valamennyi kibővített
elnökségi ülésen részt vett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-NagykunSzolnok, Nógrád, és Veszprém megye képviselője. Ha ez a tendencia folytatódik, el kell
gondolkodnunk azon, hogy az ügyrend szerinti évi négy kibővített elnökségi ülés indokolt-e.
Mindegyik kibővített elnökségi ülés a MMK Angyal utcai irodájában volt, az ülésekről
jegyzőkönyv készült. Az elnökségi és kibővített elnökségi határozatok a tagozat honlapjára
folyamatosan felkerülnek. Év elején Ágfalvi András elnökségi tag lemondott tisztségéről,
helyére Kunfalvi János elnökségi póttagot - a 2009. évi választás szavazatszámai alapján –
kértük fel. Andrásnak köszönjük a sok éven keresztül végzett minősítő bizottsági, szakcsoport
vezetői és elnökségi munkát.
2. Tagozati ügyrend MMK elnökségi jóváhagyása:
(Felelős: Holéczy Ernő)
A 2010. szeptember 18-i taggyűlés módosította a tagozat ügyrendjét, az új MMK
Alapszabálynak megfelelően. Ezt követően az ügyrendet megküldtük a MMK elnökének,
kérve, hogy terjessze az Elnökség elé. Az Elnökség az ügyrendet jóváhagyta. Azon kevés
tagozat közé tartozunk, melyek rendelkeznek az új MMK Alapszabálynak megfelelő
ügyrenddel.
3. Tagság folyamatos tájékoztatása, hírlevelek:
(Felelős: dr. Szepes András)
A szakmánkat érintő fontosabb eseményekről, jogszabályi változásokról elektronikus
hírlevélben tájékoztatjuk azokat a tagjainkat, akik e-mail címüket a MMK
tagnyilvántartásában megadták. A visszajelzések egyértelműen pozitívak, megerősítik e
döntésünket. A levelek a tagozati honlapra is felkerülnek. A tájékoztatás további javításához
továbbra is szükséges lenne a szakcsoportok közreműködése is, küldjék el aktuális híreiket.
Első alkalommal fordult hozzánk egy pályázatot kiíró cég (MOL), hogy felhívását hírlevélbe
juttassuk el a tagságunk felé. Kérését örömmel teljesítettük, reméljük, hogy a példát mások is
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

követni fogják. (Néhány reklamáló kollégának ezúton üzenem, hogy hírlevelet csak annak
tudunk küldeni, aki az e-mail címét megadta a területileg illetékes kamarájának, s a cím ma is
élő.)
4. Szakterületünket érintő jogszabályok és az uniós szabályozások figyelemmel kisérése:
(Felelős: Hajdú György)
Összefügg az előzőekben leírtakkal, a tájékoztatáshoz folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
jogszabályalkotást. Köszönhetően Hajdú Györgynek (és az Internetnek) ez igen jól működik.
5. Tagozati honlap:
(Felelős: dr.Siki Zoltán)
Feladat a honlap folyamatos működtetése, a tartalom frissítése. Folyamatosan minden hír,
esemény felkerül. Módosítottuk a domain nevet, s a honlap www.mmk-ggt.hu címen érhető
el. (A domain név nem utal más szervezetre.)
Sajnos a Fórum oldalt nem használja a tagság. Az oldalra sokan eljutnak, de a vitára
megnyitott témákhoz elenyésző a hozzászólás.
Továbbra is tervezzük a honlap formai megújítását.
6. A geodéziai MÉDI szükséges módosítása a beérkező vélemények figyelembe
vételével:
(Felelős: Kovács István)
A 2011-re vonatkozó idő alapdíj meghatározásra került. Mind a MÉDI, mind az On-line
MÉDI elérhető a tagozati és a MMK honlapon is. A beérkező javaslatok alapján a mindkét
anyag felülvizsgálatra és aktualizálásra kerül.
7. Szakmai jogszabályok véleményezése:
(Felelős: Hajdú György, Holéczy Ernő)
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény módosítása:
A Fttv. módosítás tervezete több alkalommal és változatban eljutott tagozatunkhoz, a
legutóbbit épp e beszámoló írása előtti héten véleményeztük. Tagozatunk azt az álláspontot
képviseli következetesen, hogy az állami földmérési és térképészeti feladatokon, és a
földügyön kívüli geodéziai tevékenység is kellő hangsúlyt kapjon a törvényben. Ne minősítse
a törvény „egyéb” földmérési és térképészeti tevékenységként a nemzetgazdaság különböző
ágazataiban jelentkező geodéziai feladatokat.
46/2010. (IV.27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú
földmérési és térképészeti tevékenységről (korábban F.2. szabályzat):
A jogszabállyal kapcsolatos tapasztalatok alapján véleményeket, javaslatokat kértünk a
tagságtól, sajnos csekély eredménnyel. A jogszabály módosítása vélhetően 2012-ben lesz,
jogszabályalkotói megkeresést eddig nem kaptunk.
47/2010. (IV.27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek
alkalmazásával
végzett
pontmeghatározások
végrehajtásáról,
dokumentálásáról,
ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről (GNSS rendelet):
A rendelet tervezett módosításra a VM Földügyi Főosztály jóváhagyásával a FÖMI hozott
létre egy ad hoc bizottságot, melybe tagozatunkat is meghívták. Véleményünket írásban
megadtuk, a módosításról további információval nem rendelkezünk.
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8. Részvétel az európai földmérők szervezetében (CLGE):
(Felelős: dr. Siki Zoltán)
Tagozatunk a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasággal és a Magyar
Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével 2009-ben közösen kérte felvételét
az európai földmérők szervezetébe (Council of European Geodetic Surveyors, francia
elnevezésből: CLGE). E szervezetnek az EU tagországok közül már csak hazánkból nem volt
tagja. 2010. március 9-én a három szervezet vezetői egy konzorciumi megállapodást írtak alá,
melyben megállapodtak a költségek 1/3-1/3-1/3 arányban történő viseléséről és a
képviseletről. Négy évre elsődleges kapcsolattartó Domokos György (MFTTT), képviselők
még Boldizsár László (MFGVE) és dr. Siki Zoltán (MMK GGT). Tagozatunk részéről a
belépést több éves bizonytalankodás előzte meg: mi haszna lesz a GGT tagjainak abból, hogy
a CLGE-hez csatlakozunk? Úgy tűnik, bizonytalanságunk nem volt alaptalan, sajnos most
sem látjuk, miért jó ez nekünk. De annak sem tehetjük ki szakterületünket, hogy kimaradunk
ebből a minden EU tagállam geodétáit tömörítő szervezetből. A közeljövőben kerül sor a
konzorciumot alkotó szervezetek vezetőinek és képviselőinek megbeszélésére, ahol lesz
alkalom az előbb említett probléma megbeszélésére, már csak annak apropóján is, hogy a
három szervezet vállalta, megszervezi 2013 tavaszán a CLGE éves közgyűlését, Budapesten.
9. Tagozati költségterv, pályázat a MMK feladat alapú támogatására:
(Felelős: Holéczy Ernő)
2010.
Mint arról már az előző taggyűlésen is tájékoztatást adtunk, a MMK feladat alapú
finanszírozási rendszere biztosít forrásokat a tagozatoknak feladataik elvégzéséhez, pályázati
formában. Működési költségekre nem lehet pályázni, csak olyan konkrét szakmai
tevékenységekre, melyek eredménye egyértelműen kihat a kamarára, tagozatra. Így nyertünk
2 250 eFt támogatást az M.1. Mérnökgeodéziai szabályzat korszerűsítése, tervezési
segédletként történő kidolgozására.
A segédlet kidolgozása megtörtént, pályázatunk teljesítését a MMK elnöksége elfogadta.
A működési költségekre a tagozat évi 300 e Ft-ot kap a MMK-tól, ezt az összeget növeli a
jogosultsági kérelmek MB általi elbírálásáért és a továbbképzési rendezvények akkreditációs
javaslataiért járó összeg, valamint a tagozati tisztségviselőknek járó, a MMK költségvetéséből
a tagozathoz rendelt összeg. (Mivel tagozati tisztségviselőink tiszteletdíjat nem vesznek fel,
így a járulékokkal növelt összeg kerül a tagozati pénzkészlethez.) Így 2010-ben 747 e Ft
bevételünk volt, a feladat alapú finanszírozáson elnyert összegen kívül. Ezzel szemben 750 e
Ft-ot kötöttünk el. (Taggyűlés, CLGE, Hazay díj) Így a tagozat záró pénzkészlete 2010.
december 31-én a tartalékokkal együtt: 1 502 eFt.
2011.
Költségterv (feladatalapú finanszírozási pályázat nélkül):
Tagozati költségek 2010. évben össze10 897 400 Ft
sen
Ebből:
Külső finanszírozás (cégek, tisztségvise9 151 200 Ft utazások költségei, ráfordított napok
(30 eFt/társadalmi mérnöknap)
lők)
Területi kamarák finanszírozása
434 200 Ft utazások költségei
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Működési költségkeretből (2011)
Tartalék pénzkészlet

300 000 Ft taggyűlés, tagozati díj
410 000 Ft* tagozati honlap fejlesztése, konferen-

Tisztségviselők tiszteletdíja és járuléka
2010
Tisztségviselők tiszteletdíja és járuléka
2011
MB, SzTMB munkájának bevétele 2010
Záró pénzkészlet 2010 végén
Tervezett záró pénzkészlet 2011 végén

155 000 Ft* diplomaterv pályázat, CLGE

*

cia

222 000 Ft CLGE
225 000 Ft* MÉDI karbantartás, konferencia
1 502 563 Ft
712 563 Ft

Ezek a tételek csökkentik a 2010. évi záró pénzkészletet.

2011. évi feladat alapú finanszírozás pályázat:
1. Közműnyilvántartás szabályozásában való közreműködés (BM –VÁTI), elnyert
támogatás: 880 eFt
2. Tagozati közreműködés a mérnökgeodéziai (VM) jogszabály kidolgozásában, elnyert
támogatás: 380 eFt
3. Ingyenes szakmai továbbképzés szervezése a mérnökgeodéziai témakörben, elnyert
támogatás: 300 eFt (tervezett időpont: 2011.11.25.)
10. Részvétel a BM e-közmű szakértői bizottság munkájában és az Országos Építésügyi
Fórumban
(Felelős: Holéczy Ernő)
Barsiné Pataky Etelka elnök asszony megbízása alapján képviseljük a MMK-át az e-közmű
jogszabály kidolgozásában, a szakértői bizottságban, és ugyanezt a témát képviseljük az
Országos Építésügyi Fórumban. A BM szakértői bizottság 2011. május 27-i ülése alapján
kamaránk felkérést kapott, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztályával és a
Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI) együttműködve dolgozza ki a tervezett
kormányrendelet egy mellékletet, mely az e-közművel kapcsolatos műszaki, jogosultsági
előírásokat tartalmazza. Az előbbi két szervezettel megállapodtunk abban, hogy június végéig
a szabályozás vázlatát összeállítjuk. (Megtörtént.) A részletes anyag kidolgozása szeptember
végére várható, a végleges anyagnak 2011. november elejére kell elkészülnie. A tervek szerint
a jogszabállyal (Korm. rendelet) megtámogatott e-közmű rendszer a jövő év közepétől fog
működni. Ismert tagozati tagjaink előtt, hogy a közmű szabályozás megújítását hosszú évek
óta szorgalmazzuk minden lehetséges fórumon. Nem szeretnénk elkiabálni, de most úgy
tűnik, hogy végre jó irányt vett ez az ügy. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a BM
koordinátor, a háttérben dolgozó VÁTI és tagozatunk szakemberei között.
11. M1 Mérnökgeodéziai szabályzat megújítása:
(Felelős: Kovács István)
Mint az előbbiekben már írtam, a MMK feladatalapú finanszírozási rendszerében nyertünk
támogatást az M1 Mérnökgeodéziai szabályzat megújítására. A munkát egy 5 fős, a tagozat
elnöksége által felkért szakértői csapat kezdte el 2010 szeptemberében. Mivel az MMK
szabályzat kiadására nem jogosult, a megújítás a tervezési segédlet elnevezést kapta. A
szakértői csapat tisztában volt azzal, hogy nagy feladatra vállalkozik, az idő volt a legnagyobb
ellenfél, hisz e munkát mindegyikük más főállású tevékenység mellett végezte. A segédlet
első, véleményezésre alkalmas változata 2011. március 31-re készült el. Ezt követően a
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mérnökgeodéziában jártas, elismert szakembereket kértünk fel véleményezésre, illetve a
tervezetet a honlapon is közzétettük, hogy tagságunk is véleményezhesse. A vélemények
figyelembe vételével a munka 2011. június 10-én zárult le, az M2 Mérnökgeodéziai tervezési
segédlet közreadásával. A pályázati beszámolónkat a MMK elnöksége elfogadta. A
pályázatban még az szerepelt, hogy a segédlet jogszerű használata díjköteles lesz, de sikerült
megállapodni a MMK elnökségével, hogy tagjaink díjmentesen használhatják.
Tagozatunk elnöksége igen büszke erre a teljesítményre, egy olyan problémát sikerült
legalább részben megoldanunk, melyre a szakma sok-sok éve vár, s nem akadt olyan
államigazgatási, társadalmi szervezet, mely felvállalta volna. Nagyon örülünk a tagságtól
érkező számos elismerő véleménynek. Tudjuk, hogy a siker akkor lenne teljes, ha a segédlet
alapján mérnökgeodéziai jogszabály kerülne kiadásra. A VM Földügyi Főosztálya ez irányú
elképzelésünket támogatja, megbízása alapján a FÖMI-ben elkezdődött a jogszabály
előkészítése, mely munkában tagozatunk is szerepet kap. A tagozati közreműködés részbeni
finanszírozására biztosít keretet az elnyert MMK támogatás.
12. Diplomadíj pályázat:
(Felelős: dr. Szepes András, dr. Siki Zoltán, Holéczy Ernő)
Tagozatunk vezetősége 2010 szeptemberében diplomadíj pályázat kiírása mellett döntött,
melyre a korábban már elfogadott diplomaterv szabályzat teremtette meg a kereteket. (A
szabályzat honlapunkon megtalálható.) A kiírás szerint 2011. június 15-ig kellett beérkeznie a
pályázatoknak. A határidőre négy pályázat érkezett. Egy szűkebb értékelő bizottság átnézte a
pályamunkákat, s két kolléga anyagát javasolta elfogadásra a tagozat elnökségének.
A díjazottak:
Zemkó Szonja (BME, BSc nappali): Mozgásvizsgálati mérések eredményeinek internetes
megjelenítése.
Kneifel György (NyME GEO, BSc nappali): A fehérvári záportározó felmérése, térképi és 3D
megjelenítése.
A díjak átadására (50-50eFt) tagozati taggyűlésünkön kerül sor.
13. Szakterületi Továbbképzési Munkabizottság működése:
(Felelős: dr. Szepes András)
A 8/2010.(IV.1.) elnökségi határozat alapján az elnökség munkáját külön Szakterületi
Továbbképzési Munkabizottság (SzTMB) segíti. A bizottság véleményezi a MMK
Továbbképzési Iroda által megküldött szabadon választható szakmai továbbképzéseket, s tesz
javaslatot a pontértékre. Bizottságunk elektronikus levelezéssel végzi munkáját, minden
esetben 1-3 nap alatt dönt, s válaszol a MMK TI felé. Ennek ellenére sajnos, sok olyan
visszajelzés érkezik hozzánk, hogy a program MMK akkreditálása több hónapot vesz igénybe,
a meghirdetett rendezvény napjáig nem kapták meg az akkreditációt. Bizton állíthatjuk, hogy
nem a tagozati bizottságnál van a hiba. Észrevételeinket többször is jeleztük a MMK
elnöksége és a TI felé. Sajnos arra is volt példa, mikor szakterületünkhöz kapcsolódó
rendezvény úgy kapott akkreditációt, hogy annak anyagát a bizottságunk nem látta.
Év elején módosítottuk a kötelező továbbképzések geodéziai szakmai moduljában szereplő
jogszabályok listáját is.
Az új jogosultsági kérelmek esetén jogszabályi előírás az ún. jogosultsági vizsga. A
jogosultsági vizsga szakmai részének összeállítása a tagozati feladat, a vizsgáztatás a
tagozatoktól függetlenül történik, de két fő tagozati delegáltunk képvisel bennünket. Mivel az
időközi jogszabály változások miatt a vizsga szakmai anyaga gyorsan elavul, évente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

felülvizsgáljuk, s a MMK felé eljuttatjuk az aktuális tematikát. Tagjainktól érkezett jelzések
alapján úgy tűnik, hogy nem az aktuális tematika szerint vizsgáznak a jogosultságot
kérelmezők. Kérjük tagjainkat, hogy ilyen irányú észrevételeiket juttassák el elnökségünkhöz,
hogy a MMK-nál intézkedni tudjunk.
A SzTMB tervezi az egyes szabadon választható továbbképzések ellenőrzését, utólagos
minősítését is.
14. Szakcsoportok, szakcsoporti ügyrendek aktualizálása:
(Felelősök: Holéczy Ernő és a szakcsoportvezetők)
Az elmúlt év őszén megalakult a Csongrád megyei szakcsoport, s a jelek szerint igen aktívan
működnek, pl. rövid idő alatt önálló honlapot hoztak létre. (Tényleges tartalommal működő
honlap eddig csak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakcsoportnál létezett.) Így már csak egy
megyében nincs szakcsoportja tagozatunknak, Somogy megyében. Takács Gábor kollégánk
éveken keresztül próbálkozott a szakcsoport megalakításával, sajnos eredménytelenül. A
somogyi kollégák passzivitásán kívül a kudarc oka véleményünk szerint a területi kamara
hozzáállása is. Vannak igen aktív szakcsoportok, s vannak olyanok, melyekről feltételezhető,
hogy működésük csak formális. Az igazán aktívan működő szakcsoportok a következők:
Baranya, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Veszprém.
Természetesen e megítélésünk szubjektív lehet, hisz csak az elnökséghez eljutott
információkon alapul. Az is egyértelműen látszik, hogy az aktivitás mögött valójában 1-2
szakcsoporti tisztségviselő, általában az elnök munkája van. Beszámolóimban általában a
pozitív példákat nevesítem, de most kivételt kell tennem: a Vas megyei szakcsoport
vezetésével a tagozat elnökségének nincs kapcsolata, egyetlen kibővített elnökségi ülésen nem
vettek részt, leveleinkre válasz nem érkezik. Egyetlen pozitívum az elmúlt év nyarán
Szombathelyen rendezett szakmai nap, de vélhetően ez is inkább a helyi MFTTT szervezet
érdeme.
Tagozatunk Elnöksége kérte, hogy a szakcsoporti ügyrendek a tagozati ügyrendnek
megfelelően kerüljenek aktualizálásra. E kérésünknek 10 szakcsoport tett eleget. Ezen kívül 2
szakcsoport ügyrendje jutott el tagozatunkhoz, 6 szakcsoport ügyrendjével még nem
találkoztunk.
Mint korábban már említettem, a földhivatalok kormányhivatalokba történt integrálódása,
tovább nehezítette a szakcsoporti munkát. Több megyében földhivatali dolgozó az elnök, s
sok elnökségi tag, s mozgásterük jelentősen csökkent. Korábban több földhivatal is támogatta
dolgozóik kamarai tevékenységét, sok esetben a helyi szervezésű rendezvényeket is.
Kedves Kollégák! Minden fórumon elmondjuk mi is, s minden MMK tisztségviselő is, hogy a
kamara, a tagozatok alappillérei az aktív szakmai csoportok. Nélkülük a kamarai alapcél, a
mérnökök önigazgatása nem valósulhat meg. Tagozatként a szakmai kereteket tudjuk
meghatározni, ez fontos, de a helyi szakmai aktivitás nélkül nem sokat ér.
15. Tagozati taggyűlés előkészítése, összehívása:
(Felelős: Holéczy Ernő)
Tagozatunk elnöksége a 7/2011. (06.03.) határozatában döntött a taggyűlés időpontjáról és
helyszínéről. Előzetesen egyeztettünk a BME Építőmérnöki Karával, s szerencsére igen
kedvező bérleti díj fejében bocsátják rendelkezésünkre a már megszokott Oltay termet. A
meghívó szeptember elején kerül kiküldésre a tagság felé e-mailen, de június elejétől a
taggyűlés időpontja, helyszíne már ismerhető a honlapunkról. Azok a tagok, akik nem
rendelkeznek (vagy nem adtak meg) e-mail címmel, postán kapják meg a meghívót. (Sajnos
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ez nagy létszám, a postaköltség tagozatunk költségkeretét terheli.) A meghívó mellékletét
képező dokumentumok, mint pl. ez a beszámoló is, a tagozati honlapról tölthetők le.
16. Létszám, jogosultsági helyzet, ellenőrzések:
(Felelősök: szakcsoport vezetők)
Tagozatunk létszáma e beszámoló írásakor 1336 fő mérnök. Ezen kívül 88 fő külön
nyilvántartott technikus kolléga köthető a szakterületünkhöz. Egy évvel ezelőtt 1272 fő aktív
mérnök tagunk volt, a növekmény 64 fő.
Aktív geodéziai tervező jogosultsággal (GD, GD-T, GD-korlátozott) 804 fő rendelkezik, míg
aktív geodéziai szakértő jogosultsága 162 tagtársunknak van. (Egy évvel ezelőtt 776 fő
rendelkezett geodéziai tervező és 152 fő geodéziai szakértő jogosultsággal.)
A jogszabályi változások miatt első fokon a jogosultságok kiadásakor a területi kamaráknak
nem kell kikérni a tagozati MB véleményét. Az MB véleményezés csak a másodfok esetén
kötelező. Így a jogosultsági kérelmek véleményezése a szakcsoportok feladatkörébe tartozik, a
szakcsoportoknak kell ügyelni arra, hogy a jogosítási feltételek biztosítva legyenek. A tagozat
Elnökségének nincs lehetősége arra, hogy a már kiadott jogosultságokat felülvizsgálja, s
véleményünk szerint ez nem is feladatunk.
E változás miatt a tagozati Minősítő Bizottságnak fontos feladatává kell tennünk a
szakcsoporti minősítő munka koordinálását, a területi munkában dolgozók felkészítését, és az
ott folyó munka rendszeres figyelemmel kísérését. A MMK Alapszabálya szerint a tagozati
MB-nak kell akkreditálni a szakcsoporti minősítő bizottságokat, e feladat még előttünk van.
17. Pécs EKF program, MMK megjelenés a GOCE program bemutatásával:
A Magyar Mérnöki Kamara őszi választmányi ülését 2010. november 5-én és 6-án tartotta
Pécsett. Az ülést megelőzően került sor a Magyar Tudomány Ünnepe 2010 nyitó ünnepségre a
Pécsi Akadémiai Bizottság székházában. A természettudományos ismeretek népszerűsítésére,
Barsiné Pataki Etelka elnök asszony kezdeményezésére, a GOCE Földfelfedező Misszió volt
az ünnepség fő programja. A GOCE műholdon elhelyezett űrgradiométer az Eötvös-inga
utódjának tekinthető. Számunkra ezért különösen kiemelkedő az ESA (Európai Űrügynökség)
GOCE műholdja, mely a nehézségi erőtér pontosabb feltérképezését teszi lehetővé, s mindez
jelentősen kihat a gyakorlati geodéziára is, különösen a GNSS technológiára. A programmal
kapcsolatosan több előadás is elhangzott, köztük dr.Földváry Lóránt egyetemi docens, tagozati
tagunk előadása is, valamint egy igen látványos, 3D film, melyet az ESA bocsátott
rendelkezésre. Jó volt geodétának lenni a teremben, igen sok elismerő szó hangzott el
tagozatunk felé is. Más szakterületek szakemberei szembesülhettek azzal, hogy milyen
szerteágazó a geodéziai szakterületünk.
18. IRM bizottság
(Felelős: Feilné Győry Zsuzsa)
Tagozatunk képviselője részt vesz az Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság munkájában. Az
IRM bizottság a jelentkezők számától függően dönt a vizsgák időpontjáról.
19. Alkotmánybíróság határozat a földhivatalok vállalkozási tevékenységével
kapcsolatosan:
Mint
ismeretes
tagozatunk
kezdeményezésére
a
MMK
2008.
májusában
Alkotmánybírósághoz fordult, kérve 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés
alkotmányellenességének megállapítását. (A földhivatal a rendelkezésére álló adat- és
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eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendelők részére egyéb –
alapító okiratában foglalt – szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az hatósági feladatait
nem veszélyezteti.)
Az Alkotmánybíróság a beadványt 2010. december 14. határozatával elutasította. A döntést
tudomásul kell vennünk, akkor is, ha tagjaink többsége nem ezt várta. Tagozatunk elnöksége
úgy döntött, hogy ezzel a problémával egy ideig nem foglalkozik, megvárjuk, hogy a
földhivatalok kormányhivatalokba történő integrációja milyen változásokat hoz.
20. Etikai ügyek
Az elmúlt egy évben tagozatunk véleményét etikai ügyben nem kérték ki, ebből arra
következtetünk, hogy szakterületünket érintő másodfokú ügy nem volt.
21. Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévő kapcsolatunk aktív.
Konkrét együttműködésünk eredménye, hogy egyre több MFTTT rendezvény továbbképzési
akkreditációját kérik, s így azok a kamarai továbbképzési rendszer részévé válnak.
Tagozatunk előnyben részesíti azokat a rendezvényeket, melyeket a MFTTT helyi csoportjai
és a mi szakcsoportjaink közösen rendeznek. Szeretnénk, ha az ilyen rendezvények szakmai
aktualitásokról szólnának, s a helyi szakemberek nagyobb szerepet vállalnának az
előadásokban. A közös CLGE tagságunkat már korábban említettem. Május végén volt az
egyesület tisztújító közgyűlése, az új vezetőségbe több kamarai tagunk is szerepet kapott.
A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével is együttműködünk, de
az elmúlt egy évben - a CLGE közös teendőinket leszámítva - nem voltunk aktív
kapcsolatban. A Műszaki Térinformatikai Egyesülettel évek óta közösen képviseljük a közmű
szabályozás megújítását. Az egyesület május elején rendezte meg konferenciáját, melyen ez a
téma kiemelkedő hangsúlyt kapott.
22. Felsőoktatás, szakmérnöki képzések:
Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási
intézményünkkel. 2010 novemberében ismét meghívást kaptunk a NyME-GEO építési
geodéziai szakmérnöki képzés záróvizsga bizottságába.
Összefoglalás:
A beszámolóból most is kiderül, hogy igen aktív év van mögöttünk, bőven volt teendőnk.
Voltak sikereink, és kudarcaink is, de lendületünk még majdnem töretlen. Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy megköszönjem a tagozati tisztségviselő társaim következetes, kitartó
munkáját.
Kérem beszámolóm elfogadását.
23.

Veszprém, 2011. augusztus 31.

Holéczy Ernő elnök

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

