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Elnöki beszámoló a 2020. évi taggyűlésre

Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák!

Tagozatunk elnöksége tevékenységét a minden év elején elfogadott munkaterv 
szerint  végzi.  (A  munkaterv  a  tagozat  honlapján  megtalálható.)  Az  éves 
munkaterv  értékelése  az  év  végeztével  lehetséges.  Beszámolómban  a 
munkatervet  is  figyelembe  véve  adok  tájékoztatást  az  előző  taggyűlés  óta 
eltelt egy év fontosabb feladatairól, eseményekről, az elvégzett munkáról.

1. Geodéziai tervezői és szakértői továbbképzések

Már majdnem öt év telt el a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú 
földmérési  és  térképészeti  tevékenységgel  összefüggő  szakmagyakorlás 
részletes szabályairól hatályba lépése óta.  A kamarai továbbképzési témákat a 
tagozat  felterjesztésére  a  térképészetért  felelős  miniszter  hagyja  jóvá,  a 
képzéseket a megyei kamarákkal együttműködve a szakcsoportok szervezik. A 
rendszer  működik,  bár  egyre  nagyobb  erőfeszítés  szükséges  a  témák  és 
kidolgozók, illetve előadók megtalálásához. A beszámoló írásakor eddig idén 5 
továbbképzés  volt,  ez  kevesebb mint  a  korábbi  években,  a  járvány helyzet 
miatt.  Több  megyében  on-line  képzést  szerveznek.  Idén  a  GD-T/GD-Sz 
minősítések  hosszabbításáig  várhatóan  még  három  pontszerző  rendezvény 
lesz.  Amint  az elmúlt  években,  idén  is szakmai  továbbképzésként 
akkreditáltatjuk  a  tagozat  által  szervezett  Mérnökgeodézia  Konferenciát, 
melyet  idén  november  7-én  rendezünk  meg  a  BPMK-val  és  a  BME  AFG 
Tanszékkel  közösen.  A  korábbi  konferenciák  előadásai  megtekinthetők  a 
tagozati honlapon.

2. Elnökségi ülések

Ügyrendünk szerint évente négy elnökségi ülést tartunk melyből kettő egyben 
kibővített  elnökségi  ülés  is.  Idén  eddig  három  elnökségi  ülést  tartottunk, 
melyből kettő kibővített elnökségi volt. A járvány helyzetre tekintettel két ülést 
on-line  formában  tartottunk.  Az  elnökség  tagjai  közötti  kapcsolattartás 
elsősorban 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  14 hírlevelet  küldtünk  ki.  A  levelek 
kiküldésében Dani Andrea  az  MMK tagozati koordinátora közreműködött. Itt is 
és más tagozati  ügyekben is  nagyon hasznos,  segítőkész a közreműködése. 
Köszönet érte. A tagozati  honlap (http://mmk-ggt.hu) tartalmát folyamatosan 
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frissítjük.  Minden  hír,  esemény  felkerül  ide.  Már  két  éve  üzemel a  tagozat 
Facebook  oldala is.  A  két  internetes  felületen  részben  átfedő  tartalmakat 
jelenítünk meg.  Az elnökség a  szakmánk nagyobb ismertsége,  elismertsége 
érdekében  a  sajtó  megjelenések  számát  növelni  kívánja.  Idén  a Mérnök 
Újságban két  cikkünk  jelent  meg,  valamint  egy-egy hír  a  taggyűlésről  és  a 
Mérnökgeodézia  Konferenciáról.  A  2019-es  Mérnökgeodézia  Konferencia  két 
előadása  cikk  formájában  is  megjelent  a  Geodézia  és  Kartográfia  szakmai 
lapban.

4. Szakterületünket érintő jogszabályok figyelemmel kísérése és 
véleményezése

A jogszabály változásokat  folyamatosan figyelemmel kísérjük,  a  szakmánkat 
érintőváltozásokról  hírlevélben  tájékoztatást  adunk.  Idén  év  elején  egy 
jogszabály  csomagot  kaptunk  meg  véleményezésre.  Ezenkívül  ismételten 
kezdeményeztük  a  327/2015.  (XI.10.)  Korm rendelet  és  a  63/1999  (VII.21.) 
FVM-HM-PM  együttes  rendelet  módosítását,  ezek  kapcsán  már  két 
egyeztetésen  vettünk  részt  a  MvM  Ingatlan-nyilvántartási  és  Térképészeti 
Főosztályon.
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.  Az  elmúlt  években  nem sikerült  előre  lépni  ezen  a 
területen. Ehhez kapcsolódóan még idén előkészítjük az M.2 Mérnökgeodéziai 
Tervezési Segédlet módosítását, melyet a jövő évben tervezünk elvégezni.

5. Geodéziai MÉDI

2020-ra  vonatkozó  idő  alapdíj  meghatározásra  került.  A  MÉDI  tartalmát  és 
számítási képleteit idén átdolgoztuk, jelenleg kísérleti üzemben érhető el az új 
online változat a tagozati honlapon.

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  és  több  tagozati  tag,  mint  területi  kamarai  küldött,  a 
választmányi  üléseken  Siki  Zoltán  vesz  részt.  Sok  tagunk  tisztségviselő  a 
területi kamaráknál is.
A  2019-ben  indult  tagozati  elnökök  egyeztető  fóruma,  melyen  a  tagozati 
elnökök  az  MMK  elnökkel,  a  főtitkársággal  és  egymással  egyeztetnek  a 
tagozatokat  érintő  kérdésekben,  idén  megritkultak  az  egyeztetések,  talán  a 
COVID-19 járvány enyhülésével sűrűbben lesznek ilyen ülések.
Folyamatban van az MMK alapszabályának módosítása, melynek előkészítésére 
egy Alapszabály Előkészítő Bizottságot (AEB) hozott  létre a kamara.  Az AEB 
mandátumát  a  küldöttek  tavasszal  novemberig  meghosszabbították. 
Tagozatunk több lépcsőben elküldte véleményét a bizottságnak.
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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.  2020-ban  a 
tavaszi  közgyűlések a járvány miat  elmaradt,  az  őszi  rendezvényen magyar 
képviselő nem vett részt.

8. MMK feladat alapú támogatás (FAP)

A 2020-ban  elnyert pályázatunk  (Módszertani  útmutató  az  elavult  ingatlan-
nyilvántartási  térképek  korszerű  technológiákkal  végzett  felújításához) 
elkészítése Holéczy Ernő vezetésével folyamatban van. A júliusi részhatáridőre 
beadott előrehaladási tájékoztatót a FAP testület elfogadta. Várhatóan kisebb 
késéssel tudja a befejezni a szakmai grémium a munkáját.

9. Diplomadíj pályázat

Tagozatunk  vezetősége  2020-ban  ismét  diplomadíj  pályázat  kiírása  mellett 
döntött, melyre a korábban már elfogadott diplomaterv  pályázat  szabályzata 
teremtette meg a kereteket. (A szabályzat honlapunkon megtalálható.) A kiírás 
szerint  2020. július 15-ig kellett  beérkeznie a pályázatoknak. A határidőre  4 
pályamű érkezett,  2 a BME Építőmérnöki  Karról,  2  az Óbudai Egyetem Alba 
Regia  Műszaki  Karáról.  Mindegyik  pályázat  színvonalas  munka.  Az  elnökség 
döntése  alapján  két  diplomamunkát  pénzjutalommal  díjaztunk,  a  másik  két 
pályázó  elismerő  díszoklevelet  kap.  A  díjakat  a  hagyományoktól  eltérően  a 
Mérnökgeodézia  Konferencián adjuk  át,  mert  a  taggyűlés  időpontja  a  vírus 
járvány miatt bizonytalanná vált. A pályázatok értékelésénél szempont az is, 
hogy a pályamű kapcsolódjon a geodéziai tervezési területhez. Az értékelésben 
az elnökség tagjai mellett Dr. Tóth Zoltán (GEO) is részt vett.

10.Szakcsoportok

Három megyében (Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Somogy,) nincs szakcsoportunk. 
Idén  Komárom-Esztergom,  Tolna,  Veszprém  és  Zala  megyében  esedékes  a 
szakcsoporti tisztújítás. Nincs információnk, hogy Csongrád-Csanád megyében 
megtörtént-e a 2018-ban esedékes tisztújítás. A többi megyében rendezett, a 
helyzet. 

11.Létszám, jogosultsági helyzet

Az MMK tagnyilvántartásában a tagozatnak 1100 tagja van, ebből 649 GD-T és 
123 GD-Sz  minősítéssel.  A  létszám  adatok  szinte  változatlanok  a  tavalyi 
adatokhoz képest.  (Sok olyan tagozati tagunk van, akik más tagozati tagság 
mellett  második tagozatként nálunk is  tagok,  illetve sok földmérő kollégánk 
tagja a MMK-nak, de nem rendelkezik geodéziai tervezői/szakértői minősítéssel. 
Tagok, mert mérnökök.)
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12.Földmérő Minősítő Bizottság (FMB)

2019-ben 17 tervezői  és  egy szakértői  kérelem  érkezett.  Minden kérelmező 
megkapta a  minősítést.  A 17 jelentkezőnek  6 alkalommal tartottunk vizsgát. 
2020-ban 10 tervezői kérelemnél tartunk.
Etikai panasz nem érkezett.
Az elnökből, hét tagból és titkárból álló bizottság  mandátuma 2021 tavaszán 
lejár.

13.Etikai ügyek

Az  elmúlt  egy  évben  tagozatunk  véleményét  etikai  ügyben  nem kérték  ki, 
ebből arra következtetünk, hogy szakterületünket érintő másodfokú ügy nem 
volt. 

14.Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel

A  Magyar  Földmérési  Térképészeti  és  Távérzékelési  Társasággal  lévő 
kapcsolatunk  aktív,  a  két  szervezet  tevékenysége  sok  ponton  kapcsolódik 
egymáshoz. A közös CLGE tagságunkat már korábban említettem. 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.  2020-ban  felvettük  a  kapcsolatot  a  Légi  Térképezési  és 
Távérzékelési  Egyesülettel  (ACRSA)  és  együttműködésben  részt  vettünk  a 
Passzív Légi Távérzékelési Szolgáltatások Tervezési Segédlete kidolgozásában.

15.Felsőoktatás

Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási 
intézményünkkel (BME és GEO). Siki Zoltán a BME geoinformatika építőmérnök 
alapképzés záróvizsga bizottságának tagja, meghívott tagként Holéczy Ernő 
többször képviselte a tagozatot a záróvizsgákon.

16.Kitüntetések

Idén kamarai kitüntetésre a tagozat nem terjesztett fel senkit.
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17.A tagozat gazdálkodása

2019. évi záró egyenlegünk 2 793 E Ft volt. A tagozatok a 3/2020 (I.22.) MMK 
elnökségi  határozat  alapján  megnövelt  költségkeretet  kaptak 2020-ban. 
Tagozatunk 1 476 E Ft, csak ez évben elkölthető keretet kapott. A pénzkeret 
felhasználása ütemezetten történik. A főbb bruttó tételek:
Diplomadíj pályazati és bírálati díjak 300 E Ft
Hazay plakettek (6 db.) 500 E Ft
Geodéziai MÉDI aktualizálása 300 E Ft
Tagozati hírlevelek, internetes megjelenés, 
Ülések, konferencia előkészítése: 350 E Ft
Közreműködés az ARCSA segédlet elkészítésében 200 E Ft
Jogszabályok és MMK anyagok véleményezése: 150 E Ft

Budapest, 2020. szeptember 21.

dr. Siki Zoltán elnök
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