Beszámoló a minősítő bizottság tevékenységéről.
A Minősítő Bizottság mandátumának ideje alatt 10 megválasztott taggal és 3 póttaggal
kezdte meg munkáját. Időközben Bényi István kollegánk egészségi állapotára való
tekintettel kérte felmentését a munka alól, Várnagy János kollegánk halálos közúti
balesetet szenvedett, így a Minősítő Bizottság 11 fővel fejezte be a ciklkust.
Mind a fent említett sajnálatos események, mind a területi lefedettség igazolta a póttagok
beválasztásának helyességét. A Minősítő Bizottság nem időbeli rendszereséggel, hanem a
bérkezett kérelmek számának fügvényében tartotta ülléseit.
A beérkező kérelmek száma változott a jogszabály változásoktól, valamint az egyes
megyékben a hivatalok, intézmények minősítést előíró szándékától. Nagy mennyiségű
szakértői kérelem érkezett, amikor az igazságügyi szakértőknek előírták a szakmai
szakértői minősítést.
Itt szeretnék köszönetet mondani a Bizottság tagjainak, hogy a teljes ciklus alatt egyszer
sem fordult elő, hogy a Minősítő Bizottság határozatképtelen legyen, de a megjelentek
létszáma még az 50 %-ot is minden esetben meghaladta.
A mandátumunk ideje alatt mint egy 310 kérelmet bíráltunk el. Az elutasítások száma 52
volt, ami nem haladta meg a 17 %-ot. Az elutasítások oka általában a kérelmezők által a
jogszabályok hibás értelmezéséből adódott.
Az elutasításokból néhány jogos panasz is beérkezett, amelyeket soron kívül orvosoltunk.
Bírósági fellebbezésre egyetlen esetben sem került sor.
Folyamatosan zavart okozott a szabályozók gyakori változása. Zavarta az egységes
elbírálást, hogy a területi kamarák önállóan hozhatták meg a határozatot a Minősítő
Bizottség véleménye nélkül. Így kaphatott geodéziai szakmai minősítést néhány geográfus,
és informatikus. Zavart okozott a minősítések átnevezése és ezek értelmezése, így például
a GD-korlátozott minősítés változása.
Új, és tisztább helyzetet teremt a kreditrendszer. Több kollégánk élt már az előminősítés
lehetőségével.
Új minősítés, amelyet a Minősítő Bizottságnak kell véleményeznie a GD- ellenőr, vetető
tervező minősítés. Eddig három ilyen kérelmet véleményeztünk, mindhármat javasoltuk a
minősítésre.
Köszönetet mondok a Minősítő Bizottság minden tagjának, az Elnökségnek és
mindenkinek, aki segítette munkánkat.
Külön szeretnék köszönetet mondani a kamarai aparátus részéről Tóth Zsuzsanna
koordinátornak, aki nagy mértékben segítette tevékenységünket.
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