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Elnöki beszámoló a 2012.09.22-i taggyűlésre
Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák!
Tagozatunk elnöksége és kibővített elnöksége tevékenységét a minden év elején elfogadott
munkatervek szerint végzi. (A munkatervek a tagozat honlapján megtalálhatók.) Az éves
munkatervek értékelése az év végeztével lehetséges. Beszámolómban a munkaterveket is
figyelembe véve adok tájékoztatást az előző taggyűlés óta eltelt egy év fontosabb feladatairól,
eseményekről, az elvégzett munkáról.
1. Elnökségi ülések:
A munkatervek (és ügyrendünk) alapján évi négy alkalommal tervezünk elnökségi és
kibővített elnökségi ülést. Az eltelt egy évben a négy elnökségi ülés határozatképes volt, de
kibővített elnökségi ülést csak két alkalommal tudtunk tartani, mert előzetes visszajelzések
alapján biztos volt a határozatképtelenség. A kibővített elnökségi ülésen megjelenő
szakcsoport vezetők száma csökkenő tendenciát mutat. Ezért az elnökség a taggyűlésen
javasolja az ügyrend módosítását, évi két kibővített elnökségi ülés tartását. Az elnökségi és
kibővített elnökségi határozatok a tagozat honlapjára folyamatosan felkerülnek.
2. 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 hírlevél lehetőség
szakcsoportjaink számára is nyitott, ha valamilyen közérdekű információt meg kívánnak
osztani a tagsággal.
3. Szakterületünket érintő jogszabályok és az uniós szabályozások figyelemmel kisérése:
(Felelős: Hajdú György)
A jogszabály változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szakmánkat érintő
változásokról hírlevélben tájékoztatást adunk. (pl. új földmérési törvény jelentősebb
változásai.)
4. Tagozati honlap:
(Felelős: dr.Siki Zoltán)
Feladat a honlap folyamatos működtetése, a tartalom frissítése. Folyamatosan minden hír,
esemény felkerül. A Fórum oldalt a tagság nem használja.
5. Geodéziai MÉDI
(Felelős: Kovács István)
A 2012-re vonatkozó idő alapdíj meghatározásra került. Mind a MÉDI, mind az On-line
MÉDI elérhető a tagozati és a MMK honlapon is. Módosítási javaslat az elmúlt évben nem
érkezett. Újjáalakult a MMK MÉDI bizottsága, melybe Kovács István elnökségi tagot
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delegáltuk. Keresünk olyan fiatalabb kollégát, aki István mellett részt tudna venni ebben a
munkában.
6. 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,
véleményünket több esetben megadtuk, azok egy részét figyelembe vették a jogszabály
alkotók.
Az új Fttv. felhatalmazó rendelkezései által alkotandó új jogszabályok:
Tagozatunk két jogszabály előkészítő bizottságába meghívást kapott. Az ingatlannyilvántartási célú földmérési tevékenység részletes szabályait és követelményrendszerét, a
minősítés és az állami átvétel rendjét szabályozó rendelet előkészítésébe Dobai Tibor, a
földmérési és térképészeti szakképzettséggel kapcsolatos jogszabály előkészítésébe Holéczy
Ernő. E két jogszabály tervezeten kívül, más tervezetekhez is véleményt adtunk.
Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének telekkönyvi szabályozásával kapcsolatos
észrevételek:
A telekkönyvi szabályozással kapcsolatosan véleményt fogalmaztunk meg, melyet a MMK
eljuttatott a jogszabályalkotást koordináló KIM felé. A minisztérium honlapján az alábbiak
olvashatók:
„Az MMK a telekkönyvi szabályozással kapcsolatban javasolta, hogy az ingatlan-nyilvántartás rendszerének
egységét feltétlenül meg kell őrizni. Ezzel az állásponttal az előterjesztő is egyetértett, ezért az ingatlannyilvántartás anyagi jogi tartalmú szabályainak a Javaslatba történő integrálása során az egység megbontásának
képzetét keltő „telekkönyv” elnevezést az „ingatlan-nyilvántartás” kifejezéssel cserélte le annak minden
előfordulási helyén, ezzel téve egyértelművé, hogy nem áll szándékában a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási
rendszer struktúrájának megbontása illetve működésének megváltoztatása”

7. Részvétel a MMK szervezeteiben
Tagozatunk részt vesz az MMK szervezeteinek munkájában. A MMK elnökségében Feilné
Győry Zsuzsa, a küldöttgyűlésen Hajdú György, Kovács István, dr. Siki Zoltán, Holéczy Ernő,
a választmányi üléseken Holéczy Ernő, a MÉDI bizottságban Kovács István, a KTB üléseken
dr.Szepes András.
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 közösen képviseli Magyarországot
az európai földmérők szervezetében. (Council of European Geodetic Surveyors, francia
elnevezésből: CLGE). A három szervezet vállalta, megszervezi 2013 tavaszán a CLGE éves
közgyűlését, Budapesten. Az előkészületi munkák jól haladnak, a rendezvény a résztvevők
által fizetendő díjakból finanszírozódik.
9. Pályázat a MMK feladat alapú támogatására:
(Felelős: Holéczy Ernő)
Mint arról már korábban 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.
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A 2011. évi feladat alapú finanszírozás pályázatban az alábbi témákat szerepeltettük:
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 (időpont: 2011.11.25.)
A közműnyilvántartás szabályozásban való közreműködésünk alapján megbízást kaptunk arra,
hogy dolgozzuk ki a szabályozás geodéziai mellékletét. A munkát a témában járatos
kollégáink bevonásával elvégeztük, s az elkészített dokumentációt a VM Földügyi
Főosztályának átadtuk, majd a Főosztály támogatásával megkapta a jogszabály alkotásért
felelős Belügyminisztérium. A dokumentációt és a pályázati beszámolónkat a MMK
szakbizottsága elfogadta.
A mérnökgeodéziai jogszabály tervezetének elkészítésére nem kerülhetett sor, mivel erre csak
az új Fttv. megjelenése ad felhatalmazást, így ezt a pályázatot visszamondtuk azzal, hogy a
lehetőségekhez mérten a következő évben újból benyújtjuk.
Az ingyenes szakmai konferenciát 2011. november 25-én megrendeztük, igen nagy
érdeklődéssel, s egyértelműen pozitív visszajelzésekkel. A rendezvényről készült
beszámolónkat a MMK elfogadta. (A rendezvény költségeit részben fedezte a MMK által
biztosított összeg.)
A 2012. évi feladat alapú finanszírozás során az alábbiakra pályáztunk:
1. Egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység jogszabály tervezet kidolgozása,
elnyert támogatás: 1 350 eFt. A VM Földügyi Főosztály a felkérte a MMK elnökét és
tagozatunkat, hogy szervezzünk egy szakértőkből álló munkacsoportot a jogszabály
részletes kidolgozására. A feladat elvégzésére az időközben hatályba lépett új Fttv. ad
felhatalmazást. A munkát megkezdtük.
2. Szakmai konferencia szervezése az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység
szabályozásával összefüggésben. Elnyert támogatás:
3. 300 eFt (Tervezett időpont: 2012.11.30.) A konferencián már remélhetőleg
tájékoztatást tudunk adni a szabályozás előkészítéséről.
10. Részvétel a BM e-közmű szakértői bizottság munkájában (Felelős: Holéczy Ernő)
Barsiné Pataky Etelka elnök asszony megbízása alapján képviseljük a MMK-át az e-közmű
jogszabály kidolgozásában, a szakértői bizottságban. Az előzőekben már említettem az
időközben kidolgozott műszaki mellékletet, mely a tervek szerint az e-közmű jogszabály
mellékletét képezte volna. Sajnos a melléklet átadást követően módosult az építési törvény, s
az e-közmű kormányrendelet elkészítésének határidejét 2014. január 1-re módosította. A BM
jelezte, hogy továbbra is igényt tart munkánkra a szakértői bizottságban, s támogatják, hogy a
közműnyilvántartás geodéziai vonatkozású szabályozása az egyéb célú földmérési és
térképészeti tevékenységet szabályzó jogszabályba épüljön bele. Nagyon jó munkakapcsolat
alakult ki a BM koordinátor, a háttérben dolgozó VÁTI és tagozatunk szakemberei között.
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11. Diplomadíj pályázat:
(Felelős: dr. Szepes András, dr. Siki Zoltán, Holéczy Ernő)
Tagozatunk vezetősége 2011 őszén újabb diplomadíj pályázat kiírása mellett döntött, melyre a
korábban már elfogadott diplomaterv szabályzat teremtette meg a kereteket. (A szabályzat
honlapunkon megtalálható.) A kiírás szerint 2012. június 15-ig kellett beérkeznie a
pályázatoknak. A határidőre 5 pályázat érkezett. Egy szűkebb értékelő bizottság átnézte a
pályamunkákat, s két kolléga anyagát javasolta elfogadásra a tagozat elnökségének.
A díjakat a tagozati taggyűlésen adjuk át.
12. 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.
Módosítottuk a kötelező továbbképzések geodéziai szakmai moduljában szereplő
jogszabályok listáját is.
13. Jogosultsági vizsga:
Az új jogosultsági kérelmek esetén jogszabályi előírás az ún. jogosultsági vizsga. Mivel a
tagozati jogosultsági vizsga anyaga elavult volt, aktualizáltuk az elmúlt év őszén. A
11/2011(10.05.) elnökségi határozattal a tagozati vizsgabizottságunkat újraszerveztük: Kalach
Ferenc (elnök), dr. Dede Károly, Hajdú György, dr. Vincze László. Az új Fttv. és készülő
végrehajtási rendeletei miatt hamarosan új vizsgaanyagot kell összeállítani.
14. Szakcsoportok:
(Felelősök: Holéczy Ernő és a szakcsoportvezetők)
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a szakcsoportokban végzett munka lendülete alábbhagyott.
Nevek megemlítése nélkül: tapasztaljuk, hogy van pár aktív szakcsoportunk, de az is bizton
állítható, hogy több csoport létezése formális. (Papíron egy megye kivételével mindenütt
alakult helyi csoport.)
Megismétlem a már többször leírt mondatomat: 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 4/2012. (06.07.) határozatában döntött a taggyűlés időpontjáról és
helyszínéről. Előzetesen egyeztettünk a BME Építőmérnöki Karával, s szerencsére igen
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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
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 aktív (2012-ben tagdíjat fizető) létszáma e beszámoló írásakor 1299 fő mérnök.
Ezen kívül 84 fő külön nyilvántartott technikus kolléga köthető a szakterületünkhöz. Egy
évvel ezelőtt 1336 fő aktív mérnök tagunk volt, a csökkenés 37 fő.
Aktív geodéziai tervező jogosultsággal (GD, GD-T, GD-korlátozott) 762 fő rendelkezik, míg
aktív geodéziai szakértő jogosultsága 157 tagtársunknak van. (Egy évvel ezelőtt 804 fő
rendelkezett geodéziai tervező és 162 fő geodéziai szakértő jogosultsággal.) Feltételezhető az
összefüggés a létszámcsökkenés és a romló munka ellátottsági helyzet között, sok kollégánk
szünetelteti tagsági viszonyát és jogosultságát.
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.
A MMK Oktatási bizottsága egységesíti a jogosultságok megállapításához szükséges kredit
követelményeket. Bár tagozatunk már rendelkezik ilyen követelmény rendszerrel, de az
egységes elvek miatt átdolgoztuk, s átadtuk az Oktatási bizottságnak.
A MMK Alapszabálya szerint a tagozati MB-nak kell akkreditálni a szakcsoporti minősítő
bizottságokat. Ezt a feladatot megkezdtük. Jelenleg 11 megye rendelkezik szakcsoporti
minősítő bizottsággal.
17. 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.
18. Etikai ügyek
Az elmúlt egy évben tagozatunk véleményét etikai ügyben nem kérték ki, ebből arra
következtetünk, hogy szakterületünket érintő másodfokú ügy nem volt.
19. Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévő kapcsolatunk aktív.
Sikerült elérnünk a MMK Továbbképzési bizottságánál, hogy a Geodézia és Kartográfia lap
kamarai jogosultsággal rendelkező olvasói évi egy továbbképzési pontot kapjanak. További
konkrét együttműködésünk eredménye, hogy egyre több MFTTT rendezvény továbbképzési
pontérték megállapítását 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
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aktualitásokról szólnának, s a helyi szakemberek nagyobb szerepet vállalnának az
előadásokban. A közös CLGE tagságunkat már korábban említettem. Tagozatunk
elnökhelyettese, dr. Siki Zoltán a MFTTT intéző bizottságának is tagja, ez is erősíti a két
szervezet együttműködését.
A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével is együttműködünk,
hisz jelentős átfedés van a két társaság tagsága között. A Műszaki Térinformatikai
Egyesülettel évek óta közösen képviseljük a közmű szabályozás megújítását.
20. Felsőoktatás, szakmérnöki képzések:
Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási
intézményünkkel. 2012 júniusában ismét meghívást kaptunk a BME geoinformatika
építőmérnök alapképzés záróvizsga bizottságába.
21. A tagozat gazdálkodása:
A korábban említett feladat alapú finanszírozás pályázatokon elnyert összegeken kívül a
tagozat 300 e Ft működési költséget kap évente a MMK-tól. 2011. évi nyitó pénzkészletünk
1502 eFt volt, az év végi záró 1548 eFt. Pénzügyi stabilitásunkat úgy tudjuk megőrizni, hogy
a tagozati tisztségviselők tiszteletdíjukról lemondanak a tagozat javára, költségtérítést nem
veszünk fel, s több esetben előfordult, hogy a szakértői díjak is a tagozat költségkeretét
növelték.
22. Összefoglalás:
A beszámolóból most is kiderül, hogy az elmúlt egy esztendőben is volt bőven tennivalónk.
Sajnos csak azt nem tudjuk elérni, ami mostanában a legfontosabb lenne: TÖBB MUNKÁT!
Őszintén bízom abban, hogy egy év múlva ezzel kapcsolatosan is pozitív lesz a beszámolóm.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a tagozati tisztségviselő társaim
következetes, kitartó munkáját.
Kérem beszámolóm elfogadását.

Veszprém, 2012. szeptember 6.

Holéczy Ernő elnök
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