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Elnöki beszámoló a 2018. 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. Geodéziai tervezői és szakértői továbbképzések.
Három év telt el a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól hatályba lépése óta. Ma
már talán a szakmagyakorlók átlátják a kettős (GD-T és IRM) továbbképzési rendszert, bár
néha szakmai rendezvényeken is félrevezető információk hangzanak el.
A kamarai továbbképzési témákat a tagozat felterjesztésére az Agrár Miniszter hagyja jóvá, a
képzéseket a megyei kamarákkal együttműködve a szakcsoportok végzik. Idén az első
félévben 6 továbbképzés, 2017-ben 10 továbbképzés volt és egy akkreditált konferencia.
Az elmúlt években szakmai továbbképzésként akkreditáltattuk a tagozat által szervezett
Mérnökgeodézia konferenciát, melyet idén október 27-én rendezünk meg a BPMK-val
közösen.
2. Elnökségi ülések:
Ügyrendünk szerint évente négy elnökségi ülést tartunk melyből kettő egyben kibővített
elnökségi ülés is. Az elnökség tagjai közötti kapcsolattartás elektronikus levelezés formájában
történik.
3. Sajtó, média (hírlevél, honlap, közösségi média):
A szakmánkat érintő fontosabb eseményekről, jogszabályi változásokról elektronikus
hírlevélben tájékoztatjuk azokat a tagjainkat, akik e-mail címüket a MMK
tagnyilvántartásában megadták. A hírlevelek a tagozati honlapra is felkerülnek. A tavalyi
taggyűlés óta 10 hírlevelet küldtünk ki. A levelek kiküldésében Dani Andrea és Barna Kata
MMK tagozati koordinátorai közreműködnek. Itt is és más tagozati ügyekben is nagyon
hasznos, segítőkész a közreműködése. Köszönet érte.
A tagozati honlap (http://mmk-ggt.hu) tartalmát folyamatosan frissítjük. Minden hír, esemény
felkerül ide. Idén elindítottuk a tagozat Facebook oldalát is. A két internetes felületen részben
átfedő tartalmakat jelenítünk meg.
Az elnökség a szakmánk nagyobb ismertsége, elismertsége érdekében a sajtó megjelenések
számát növelni kívánja. Jelenleg egy elkészült cikkünk vár megjelenésre a Mérnök Újságban,
a társ tervező mérnököknek mutatja be az egyéb geodézia területére vonatkozó
jogszabályokat. Egy másik a szeptemberi számban jelent meg az Építőmérnök 200
rendezvényhez kapcsolódóan a (mérnök)geodéziai technológiákra koncentrálva ad ízelítőt a
szakmánkról.
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Az Építőmérnök 200 az angol Institution of Civil Engineers 200 éves évfordulójára, az MMK
és az angol szervezet közösen rendezett eseménye, mely egy az építőmérnöki tevékenységeket
bemutató köztéri plakát kiállítást és egy szakmai konferenciát, az MTA székházában, foglal
magába. A köztéri plakát kiállításra a tagozat 4 plakátot készített és egy szakmai előadást
tartott a szeptember 10-11-i konferencián.
4. Szakterületünket érintő jogszabályok figyelemmel kísérése és véleményezése:
A jogszabály változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szakmánkat érintő
változásokról hírlevélben tájékoztatást adunk.
2018 januárjában megkaptuk a közigazgatási egyeztetési szakaszban véleményezésre a
25/2013. VM rendeletet felváltó új jogszabály tervezetét. Igen részletes véleményt írtunk róla,
a később 8/2018. AM rendeletként megjelenő szövegben javaslataink nagy részét megtaláltuk.
Sajnos a rendelet társadalmi egyeztetésében nem tudtunk részt venni, nem kaptuk meg az
anyagot.
Hajdú György hét részes sorozatban mutatta be honlapunkon és a Facebook oldalunkon a
8/2018. AM rendeletet, illetve a korábbi jogszabályhoz képesti változásokat.
Más szakmánkat érintő tervezetet nem kaptunk véleményezésre.
Az Fttv. felhatalmazó rendelkezései között szerepel, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének
részletes szabályait és követelményrendszerét. A jogszabály előkészítésére 2017-ben a FAP
pályázatot nyújtottunk be, de sem határidőre, sem később nem lett kész értékelhető anyag. A
módosított FAP Szabályzat szerint már nem lehet pályázni jogszabály előkészítésre, de a
feladatot továbbra is napirenden kell tartani, a jogszabályra szükség van.
5. Geodéziai MÉDI
A 2018-ra 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.
6. Részvétel a MMK szervezeteiben
Tagozatunk részt vesz az MMK szervezeteinek munkájában. A MMK elnökségében Feilné
Győry Zsuzsa, a küldöttgyűléseken, Holéczy Ernő, Lennert József, Siki Zoltán, a választmányi
üléseken Siki Zoltán, az e-közmű csoportban Holéczy Ernő, a MÉDI bizottságban Kovács
István, az ÉMTSZR bizottságban Csemniczky László. Sok tagunk tisztségviselő a területi
kamaráknál is.
7. Részvétel az európai földmérők szervezetében (CLGE):
Tagozatunk a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasággal és a Magyar
Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületével közösen képviseli Magyarországot
az európai földmérők szervezetében. Részvételünknek gyakorlati hasznát nem látjuk.
2019-ben az év földmérője Eötvös Loránd lesz.
8. Pályázat az MMK feladat alapú támogatására:
A 2018-ra kiírt pályázatra adtunk be anyagot, melyet elfogadott a MMK FAP Bizottsága. Egy
segédlet kidolgozásával pályáztunk, mely a mérnökgeodéziai hálózatok kialakításának jó
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gyakorlatát igyekszik bemutatni. Témavezető dr. Takács Bence. Az anyag elkészítési
határideje október 15. Ezután az MMK honlapján közzé teszik a szakmai anyagot.
12. Diplomadíj pályázat:
Tagozatunk vezetősége 2018-ban ismét diplomadíj pályázat kiírása mellett döntött, melyre a
korábban már elfogadott diplomaterv szabályzat teremtette meg a kereteket. (A szabályzat
honlapunkon megtalálható.) A kiírás szerint 2018. július 15-ig kellett beérkeznie a
pályázatoknak. A határidőre 5 pályázat érkezett, 3 pályázat a BME Építőmérnöki Karról, 2
pályázat az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karáról. Mindegyik pályázat színvonalas
munka volt. Az elnökség döntése alapján két diplomamunkát pénzjutalommal díjaztunk, a
másik három pályázó elismerő díszoklevelet kap. A díjakat a tagozati taggyűlésen adjuk át. A
pályázatok értékelésénél szempont az is, hogy a pályamű kapcsolódjon a geodéziai tervezési
területhez. E szempont döntött a mostani díjazottak javára.
13. Szakcsoportok:
Három megyében (Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Somogy,) nincs szakcsoportunk, áprilisban egy
levelet küldtünk ki a három megyében lévő tagjainknak, melyben a szakcsoport létrehozására
próbáltuk ösztönözni őket, eddig sikertelenül. Az elmúlt évi taggyűlés óta hat megyében
(Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg) volt szakcsoporti tisztújítás. 16 megyében a helyzet rendezett, de két megyében
(Baranya, Csongrád) még idén esedékes a tisztújítás.
14. Létszám, jogosultsági helyzet
Az MMK tagnyilvántartásában a tagozatnak 1117 tagja van, ebből 649 GD-T és 132 GD-Sz
minősítéssel. A tavalyi 606 GD-T-vel rendelkező taghoz képest a növekedés nem érthető,
ennyi új vizsgázó nem volt.
A tagozat aktív taglétszáma 1117 fő. (Sok olyan tagozati tagunk van, akik más tagozati tagság
mellett második tagozatként nálunk is tagok, illetve sok földmérő kollégánk úgy is tagja a
MMK-nak, hogy nem rendelkezik geodéziai tervezői/szakértői minősítéssel. Tagok, mert
mérnökök.)
15. Földmérő Minősítő Bizottság (FMB)
2017-ben 10 tervezői és egy szakértői kérelem érkezett. Egy tervezői kérelmet vizsga nélkül
elutasítottak, felsőfokú földmérői szakképesítés hiányában. Így a 9 jelentkezőnek 7
alkalommal tartottak vizsgát.
2018-ban 11 tervezői és 1 szakértői kérelemnél tartanak.
Etikai panasz nem érkezett.
16. Etikai ügyek
Az elmúlt egy évben tagozatunk véleményét etikai ügyben nem kérték ki, ebből arra
következtetünk, hogy szakterületünket érintő másodfokú ügy nem volt.
A FMB titkára két kérelem esetében a referencia munkák listája alapján jogosulatlan
tevékenységet észlelt, ezért az illetékes megyei kamaránál etikai panaszt nyújtott be. Az egyik
esetet elutasították, a másikban nincs tudomásunk a panasz további sorsáról.
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Miskolc Város Önkormányzatának közbeszerzési pályázatát az MMK közreműködésével
megtámadtuk, földmérő technikust írtak elő ott, ahol véleményünk szerint GD-T minősítést
kellett volna. Beadványunkat a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a jogorvoslati
határidő lekésése miatt.
17. Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel:
A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társasággal lévő kapcsolatunk aktív, a
két szervezet tevékenysége sok ponton kapcsolódik egymáshoz. Legerősebb az
együttműködés a szakmai rendezvények szervezésében. A közös CLGE tagságunkat már
korábban említettem. Tagozatunk elnöke, 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 gita Műszaki Térinformatikai
Egyesülettel évek óta együttműködünk a közmű szabályozással kapcsolatban.
18. Felsőoktatás
Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási
intézményünkkel (BME és GEO). Már második évben indította a Soproni Egyetem a
Földmérő és földrendezői szakon a képzését.
Siki Zoltán a BME geoinformatika építőmérnök alapképzés záróvizsga bizottságának tagja,
meghívott tagként Holéczy Ernő többször képviselte a tagozatot a záróvizsgákon.
19. A tagozat gazdálkodása:
2017. évi záró egyenlegünk 2474 eFt.
A tagozat 500 eFt működési költséget kapott 2018-ban MMK-tól. Jelenleg 2974 eFt van a
számlánkon.
Budapest, 2018. szeptember 14.

Siki Zoltán elnök
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