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Tisztelt Tagtársunk! 
 
Meghívjuk Önt a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata taggyűlésére, 
melynek 
 
időpontja:  2008. március 1. (szombat) 10.00 óra 
 
helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, 
 Általános és Felsőgeodézia Tanszék  Oltay terem (Kmf. 16.) 
 
Napirendi pontok: 

• A tagozat beszámolója 
• MMK képviselőjének tájékoztatója. 
• FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály képviselőjének tájékoztatója. 
• Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti 

Főosztály képviselőjének tájékoztatója.   
• FÓRUM a hallgatóság részvételével 

 
Az elmúlt évi taggyűlésünket követően kamaránk levélben megkereste a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium illetékes szakállamtitkárát, több, tagozatunkat érintő kérdéssel.  
Tájékoztatást kérünk azzal kapcsolatban, hogy a felvetett problémák megoldására milyen intézkedések 
történtek, s mi várható a közeljövőben. 
A közelmúltban az építésügy körében megjelent több olyan jogszabály, melyek jelentős mértékben 
érintik a geodéziai szakterületet. Ilyen a 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, a  291/2007.(X.31.) 
Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről és a37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi 
hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról. 
Tájékoztatást szeretnénk kérni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium képviselőjétől a 
rendeletek geodéziai tevékenységet is érintő előírásairól, többek között a kivitelezések geodéziai 
irányításáról, az építészeti-műszaki tervdokumentációk geodéziai tartalmáról, a telekalakítások 
geodéziai tervdokumentációiról és a geodéziai tervezői jogosultság ellenőrzéséről az építésügyi 
hatósági eljárás és a kivitelezési folyamat során. 
Tagozatunk évek óta szorgalmazza a közműnyilvántartás szabályozó rendszerének megújítását, 
melyhez javaslatokat is készítettünk. Úgy tapasztaljuk, hogy végre pozitív irányú elmozdulás történt 
ebben a kérdésben is.  A 2233/2007.(XII.12.) Korm. határozat a közfeladatok felülvizsgálatával 
kapcsolatos további feladatokról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fő felelősségébe 
sorolta az egységes közműnyilvántartások kialakítását elősegítő szabályozórendszer kidolgozását. 
Tájékoztatást kérünk ezzel kapcsolatban is, mikorra várható a szabályozórendszer bevezetése a 
gyakorlatba. 
 
Megjelenésére számítunk, különös tekintettel a területi képviseletekre! 
 
Budapest, 2008. február 1. 
 
 

a MMK GGT elnöksége nevében: 
      Holéczy Ernő 
      tagozati elnök 


