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Elnöki beszámoló a 2014.09.27-i taggyűlésre 
 

Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák! 
 
Több mint egy éve ismert tény, hogy a geodéziai tervezési és szakértői tevékenység 
kikerült az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 
kormányrendeletből. Az okokat nem részletezem, megtettem egy évvel ezelőtti 
taggyűlésen, s többször írásban is. E rendelet következménye az, hogy tagozatunk 
korábban rendezett, stabil viszonyai bizonytalanná váltak. Mindezek kihatottak ez 
elnökség munkájára is, a korábban ellátott feladatok nagy része okafogyottá vált. 
 
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 tevékenység jogi szabályozása. 
Tagozatunk elnöksége legfontosabb feladatának a tevékenység végzésének jogi 
szabályozását tartja, ennek létrejöttéig más célokat nem tűz ki. 
 
Hatályba lépésekor az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a geodéziai tervezési 
tevékenységet 2014. július 1-ig szabályozta, a szakértői tevékenységet 2014. január 1-vel 
megszüntette.   Ennek következményeként a Kormány a következő határozatot hozta: 
A Kormány 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozata a szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati 

jogszabályok felülvizsgálatáról 

A Kormány a mérnöki szakma minőségi garanciáinak megtartása és az egységes, valamennyi 

szakmagyakorlóra érvényes szabályozás kialakítása érdekében elrendeli a Magyar Mérnöki 

Kamarával együttműködve az alábbi tevékenységek felülvizsgálatát: 

b) geodéziai tervezési tevékenység, birtokrendezői tevékenység. 

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 

Határidő: 2013. november 1. 

A jogalkotás előkészítése a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztályának (új elnevezés 
szerint FM Földügyi Főosztály) kompetenciájába tartozik. A MMK elnöke és tagozatunk 
vezetése a 2013-as ősz folyamán folyamatosan tárgyalt, egyeztetett a jogalkotóval. 
Konszenzusra jutottunk abban, hogy a szabályozás két lépcsőben valósítható meg, a főbb 
előírásokhoz a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény (Fttv.) módosítása 
szükséges, majd ennek felhatalmazása alapján kormányrendelet szintű részletes szabályozás a 
második lépés. A földmérési törvény módosítását az Országgyűlés 2013. december 17-én 
elfogadta. A törvény szerint a földmérési tevékenység két fő területből áll, az ingatlan-
nyilvántartási célú és az egyéb célú földmérési tevékenységből. A törvény módosítása során az 
a jogalkotói szándék valósult meg, hogy e két tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 
hasonló szabályozással kerüljenek kiadásra, így az ingatlanrendező földmérő minősítés mellett 
megjelent a geodéziai tervező/szakértő minősítés is. A törvény a szabályozás kereteit megadta. 
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A tárgyalások során már látható volt, hogy 2014 elejére nem készül el az a kormányrendelet, 
mely a geodéziai tervező és szakértő tevékenységet szabályozza, így a MMK kezdeményezte, 
hogy a jogalkotó (akkor BM) a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet egyébként is tervezett 
módosításában változtassa meg a geodéziai engedélyek érvényességének határidejét. Így a 
korábban kiadott GD-T, GD-Sz jogosultságok – eltérő szabályozás hiányában – 2015. 
december 31-ig érvényesek. 
Tagozatunk elnöksége még 2013 decemberében összeállított egy dokumentációt, melyben a 
geodéziai tervező/szakértő minősítések kiadását szabályzó kormányrendelethez szükséges 
szempontokat, javaslatokat adtuk meg. E dokumentáció a VM felé megküldésre került. 
Időközben, már ez év májusában megjelent az ingatlanrendező földmérő minősítést újra 
szabályozó VM rendelet. A jogalkotó  kérte, hogy javaslatunkat dolgozzuk át úgy, hogy az 
tartalmilag és formailag is hasonló legyen az IRM szabályozáshoz. Megtettük, és július 
közepére elkészítettünk egy, már jogszabályszerű tervezetet. A tervezet egyeztetése 
folyamatban van, reméljük, hogy az ősz során előbbre léphetünk ebben az ügyben. 
 

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. Dr. Szepes András elnökségi tagunk, aki a tagozat megalakulásától kezdődően 
különböző tisztségeket töltött be a tagozat vezetésében, 2014. június 11-én lemondott. 
Helyette a póttagok közül Oláh Róbert került az elnökségbe. 
 

3. Tagság folyamatos tájékoztatása, hírlevelek: 
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 MMK új 
tagnyilvántartó rendszert vezetett be, s még fejlesztés alatt van a tagozatok hozzáférési 
lehetősége. Jelenleg a „körlevél” funkciót nem tudjuk használni, s ez kihat a hírlevelek 
küldésre is. Reméljük, hogy a probléma mielőbb megoldódik. 
 

4. Szakterületünket érintő jogszabályok figyelemmel kisérése: 
A jogszabály változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szakmánkat érintő 
változásokról hírlevélben tájékoztatást adunk.  
 

5. Tagozati honlap: 
Feladat a honlap folyamatos működtetése, a tartalom frissítése. Folyamatosan minden hír, 
esemény felkerül. A Fórum oldalt a tagság továbbra sem  használja. 
 

6. Geodéziai MÉDI  
A 2014-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.  
 

7. Szakmai jogszabályok véleményezése: 
Részben már ez első pontban érintettük ezt a témát. A szakmai jogszabályok előkészítése 
során  általában véleményünket kérik. Javaslataink sok esetben beépültek a jogszabályokba, 
de az is előfordul, hogy véleményünk nem egyezik a jogalkotóéval. E tevékenységünket 
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nagyon fontosnak tartjuk, mert tagjaink alapvető érdeke, hogy munkájukat alapos, stabil jogi 
környezetben végezzék. Egy konkrét példa, mellyel a tagozat vezetése nem tud azonosulni: 
Korábban tagozatunk képviselője részt vett az Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság 
munkájában. Az új szabályozás [52/2014.(IV.29.) VM rendelet] szerint már nem delegál 
közvetlenül tagot a tagozat, gyakorlatilag azok nem szólhatnak bele a minősítésekbe, akik az 
ingatlan-nyilvántartási célú munkák jelentős részét végzik. 
 

8. Részvétel a MMK szervezeteiben 
Tagozatunk részt vesz az MMK szervezeteinek munkájában. A MMK elnökségében Feilné 
Győry Zsuzsa, a küldöttgyűléseken Csemniczky László, Kovács István, dr. Siki Zoltán, 
Holéczy Ernő, a választmányi üléseken Holéczy Ernő, a MÉDI bizottságban Kovács István. 
Sok tagunk tisztségviselő a területi kamaráknál is. 
 

9. 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.  
 

10. Pályázat az MMK feladat alapú támogatására: 
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.  
A 2013. évi feladat alapú finanszírozás pályázatban a szakmai továbbképzések 
módszertanának és tematikájának kidolgozására vállalkoztunk. Pályázatunkat a MMK 
elfogadta. A munka Dr. Szepes András vezetésével, 6 kolléga részvételével 2014. március 15-
re elkészült. A korábban már részletezett jogosultsági helyzet miatt a geodéziai tervezőknek és 
szakértőknek jelenleg nincs továbbképzési kötelezettségük. Így az a sajátos helyzet állt elő, 
hogy van alapos, tartalmas tematika, tananyag, csak ennek felhasználása nem szabályozott. 
 

11. e-közmű 
Egy éve megjelent a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról. A rendeletbe a tagozat igen sok javaslata beépült. Tagozatunk éveken 
keresztül szorgalmazója volt a közműnyilvántartás korszerű szabályozásának. A rendelet 
lassan egy éve hatályban van,  gyűlnek a tapasztalatok. Az egyértelműen látszik, hogy szükség 
volt erre a rendeletre, az irány jó, de tovább kell lépni. Ez a jövőben is tagozati cél, feladat 
lehet. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendelet munkát is generál a földmérési szakterületen. 
 

12. Diplomadíj pályázat: 
Tagozatunk vezetősége 2013 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 2014. június 15-ig kellett beérkeznie a 
pályázatoknak. A határidőre 10 pályázat érkezett, 3 pályázat a BME Építőmérnöki Karról, 7 
pályázat a NyME Geoinformatikai karról. Mindegyik pályázat színvonalas munka volt. Az 
elnökség döntése alapján egy MSc diplomamunka és kettő BSc diplomamunka kerül 
díjazásra. A díjakat a tagozati taggyűlésen adjuk át.  
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13. Szakcsoportok: 
Egy megye kivételével mindenütt van szakcsoport, igen különböző aktivitással. A szakterület 
bizonytalan helyzete a szakcsoportok tevékenységét is negatívan érinti. 
 

14. Létszám, jogosultsági helyzet 
Korábban is említettem, hogy az új MMK tagnyilvántartó rendszerhez jelenleg nincs a 
tagozatoknak olyan követlen hozzáférési jogosultságuk, mit a korábbinál volt. Lekérdezéshez 
ugyanazt a nyilvános, az MMK honlapján található felületet használhatjuk, mint bárki más. 
Ennek alapján az aktív geodéziai tervező/szakértő jogosultsággal (GD-T, SzGD) 712 fő 
rendelkezik, 46 fővel kevesebb, mint egy éve. Feltételezhető az összefüggés a 
létszámcsökkenés és a szakterület bizonytalan helyzete, valamint a nem javuló munka 
ellátottsági helyzet között, sok kollégánk szünetelteti jogosultságát. 
A tagozat aktív taglétszáma 1188 fő és 28 fő külön nyilvántartott technikus, egy évvel ezelőtt 
1284 fő és 70 fő volt.  
 

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

16. 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 e szakmai rendezvények szervezésében. 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, végre 
eredménnyel. 
 

17. Felsőoktatás  
Tagozatunk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a két szakmai felsőoktatási 
intézményünkkel. 2014 júniusában ismét meghívást kaptunk a BME geoinformatika 
építőmérnök alapképzés záróvizsga bizottságába. Új helyzet, hogy a fehérvári GEO immár az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar keretében működik tovább, vélhetően ez nem jelent 
változást kapcsolatunkban. 
  

18.  A tagozat gazdálkodása: 
A tagozat 400 e Ft működési költséget kapott 2013-ban MMK-tól.  2013. évi nyitó 
pénzkészletünk 1482 eFt volt, az év végi záró 1789 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. 

 
 

Veszprém, 2014. szeptember 12.    Holéczy Ernő elnök  
 


