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Elnöki beszámoló a 2017.09.23-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 tevékenység jogi szabályozása, továbbképzések.
Lassan  két  év  telt  el  a  327/2015.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet  az  egyéb célú  földmérési  és
térképészeti  tevékenységgel  összefüggő  szakmagyakorlás  részletes  szabályairól  hatályba
lépése  óta.  Az  átsorolási  problémák  megoldódtak,  a  rendelet  szerinti  továbbképzések
elindultak. Már 2016 őszén több megye szervezett továbbképzést, és ez év első felében is több
továbbképzés volt.

A továbbképzési témák bővítését – a tagság javaslatai alapján is – kezdeményezi a tagozat
elnöksége a miniszternél.

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. 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 levelek
kiküldésében Balogh Orsolya MMK tagozati koordinátor közreműködik. Itt is és  más tagozati
ügyekben is nagyon hasznos, segítőkész a közreműködése. Köszönet érte.

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

5. Tagozati honlap:
Feladat  a  honlap  folyamatos  működtetése,  a  tartalom frissítése.  Folyamatosan minden hír,
esemény felkerül. 

6. Geodéziai MÉDI, ÉMTSZR
A 2017-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. 
A Kormány 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata az építésügy átalakítását célzó intézkedési
tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról 2.1. pontja szerint az érintett szakmai szervezetek
bevonásával  ki  kell  dolgozni  az  Építészeti,  Mérnöki  Tervezési  és  Szolgáltatási  Rendszert
(ÉMTSZR) és  a  hozzá  kapcsolódó minimális  tervezői  díjszabást,  az  érintett  jogszabályok
módosítását. A Magyar Mérnöki Kamara Tagozatai a munkát elvégezték, köztük tagozatunk
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is.  A geodéziai  területre  vonatkozó anyagunk elkészült.  A díj  számítása  a  MÉDI-ben már
megfogalmazott alapelvek szerint, természetes mérőszámokhoz (ha, km) kapcsolva történik. A
különbség, hogy a MÉDI képletek helyett táblázatba rendeztük  az ajánlott díjainkat.

7. Szakmai jogszabályok véleményezése:
A  szakmai  jogszabályok  előkészítése  során   a  FM  Földügyi  Főosztályának  képviselői
korábban is kérték a tagozat véleményét. 2016 májusában együttműködési megállapodást írt
alá a Földművelésügyi Miniszter és a MMK elnöke. A megállapodásban szerepel az is, hogy a
szakmai jogszabályok előkészítésébe is bevonnak bennünket. Ennek eredményeképpen vett
részt  a  tagozat  képviselője  (Hajdú  György  elnökhelyettes)  a  25/2013.  VM  rendelet
módosítását előkészítő munkacsoportban, 2016-ban. Nincs további információnk a rendelet
módosításával kapcsolatosan.

A továbbképzések vonatkozásában  még mindig visszatérő  értelmezési  probléma merül  fel
időnként  a  tagság részéről.   A Fttv.  alapján  egyaránt  akkreditálhat  továbbképzést  a  FÖMI
(jogutódja) és a MMK is. (De egy rendezvényt csak az egyik szervezet.) A területi mérnöki
kamarák szervezésében lebonyolított továbbképzések 4 pontot (évi egy alkalom) érnek, míg a
FÖMI által  akkreditált  IRM továbbképzésekért  az  52/2014.  VM  rendelet  alapján  2  pont
adható.  A jogszabályokat  előkészítő  Földügyi Főosztállyal  azonos  a  véleményünk,  hogy a
jogszabályok harmonizációja szükséges. Addig is átmeneti megoldás került elfogadásra:

 Az  IRM  továbbképzéseket  úgy  kell  megszervezni,  hogy  legalább  30  %-ban
tartalmazzanak egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatos ismereteket, míg a
geodéziai  tervezők  és  szakértők  továbbképzését  úgy,  hogy  legalább  30  %-ban
tartalmazzanak  ingatlan-nyilvántartási  célú  földmérési  tevékenységgel  kapcsolatos
ismereteket.

 A két  szervezet  kölcsönösen elfogadja az akkreditált  rendezvényeket  azzal,  hogy a
kamara által  szervezett  rendezvények IRM pontértékének megállapítása az 52/2014.
VM rendelet szerint történik. (2 pont/nap.)

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. Kölcsönösen egyetértünk abban a
jogalkotóval, hogy ez igen nagy feladat, s a kamara, a tagozat szakembereinek aktív bevonása
szükséges.  Ennek  előkészítésébe  belekezdtünk,  az  új  elnökség  feladata  lesz  a  konkrét
munkavégzés  koordinálása  a  MMK  feladat  alapú  finanszírozás  pályázata  keretében.
Egyetértünk  abban  is,  hogy  egy  rövid,  átfogó  jogszabály  szükséges,  mely  a  részletek
kidolgozására a MMK-t hatalmazza fel.

8. Részvétel a MMK szervezeteiben
Tagozatunk részt vesz az MMK szervezeteinek munkájában. A MMK elnökségében Feilné
Győry  Zsuzsa,  a  küldöttgyűléseken  Kovács  István,  dr.  Siki  Zoltán,  Holéczy  Ernő,  a
választmányi  üléseken  Holéczy  Ernő,  a  MÉDI bizottságban  Kovács  István,  az  ÉMTSZR
bizottságban Csemniczky László. 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. Részvételünknek gyakorlati hasznát nem látjuk.

10. Pályázat az MMK feladat alapú támogatására:
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A 2017-re kiírt pályázatra adtunk be anyagot, melyet elfogadott a MMK FAP Bizottsága:
Az  egyéb  célú  földmérési  és  térképészeti  tevékenység végzésének  részletes  szabályait  és
követelményrendszerét megállapító kormányrendelet előkészítése.
Mint korábban írtam, a munkát megkezdtük, de az érdemi része az új elnökségre marad.

11. e-közmű
Már  négy  éve  megjelent  a  324/2013.(VIII.29.)  Korm.  rendelet  az  egységes  elektronikus
közműnyilvántartásról.  A rendelet  az  elmúlt  év  végén  jelentősen  módosult,  rendezték  a
szankcionálási hiányosságokat, s ez év júliusától élesben működik a tervezői adatszolgáltató
modul és a tervezői közműegyeztető modul. Az, hogy az éles működés előtt nem volt teszt
működés,  számtalan  problémát  vet  fel,  elsősorban  a  közműegyeztetések  kapcsán.  Bár  ez
közvetlenül nem érinti a geodétákat, de közvetett módon igen, ezért más tagozatok mellett mi
jeleztük  a  MMK elnöksége  felé,  hogy tagjaink  érdekvédelme  szükséges  e  kérdésekben  a
jogalkotó minisztérium és az e-közmű rendszert  működtető Lechner Tudásközpont  között.
Létrejött egy e-közmű munkacsoport a kamarán belül. melyben az érintett tervező mérnökök
mellett  tagozatunk  is  képviselteti  magát.  (Holéczy Ernő)  Az  MMK kezdeményezésnek,  a
munkacsoport munkájának is köszönhető, hogy a két modul folyamatosan javul, igazodik a
valós tervezői feladatokhoz.
Az e-közmű rendelet megjelenése óta generál feladatokat a földmérők számára, mind a közmű
vezeték hálózatok felmérése,  digitális  átalakítása,  mind az e-közmű rendszere felé  történő
adatszolgáltatás vonatkozásában.

12. Diplomadíj pályázat:
Tagozatunk vezetősége 2016 elején újabb diplomadíj pályázat kiírása mellett döntött, melyre a
korábban már elfogadott  diplomaterv szabályzat teremtette  meg a kereteket.  (A szabályzat
honlapunkon  megtalálható.)  A  kiírás  szerint  2017.  július  15-ig  kellett  beérkeznie  a
pályázatoknak. A határidőre 6 pályázat érkezett,  3 pályázat a BME Építőmérnöki Karról, 3
pályázat az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karáról. Mindegyik pályázat színvonalas
munka volt. Az elnökség döntése alapján három BSc diplomamunka pénzjutalommal kerül
díjazásra, 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:
Egy  megyében  (Somogy)  nincs  szakcsoportunk,  egy  helyen  az  elnök  lemondása  miatt
gyakorlatilag nincs (Hajdú-Bihar). 14 megyében a helyzet rendezett, 3 megyében  nem tudunk
az elmúlt 4 évben tisztújításról. 

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  minősítéssel  (GD-T,  GD-Sz)  606  fő
rendelkezik, 11 fővel kevesebb, mint egy éve. Mivel az elmúlt egy évben több új minősítés
került kiadásra, a csökkenés oka az lehet, hogy többen szüneteltetik a jogosultságukat.
A tagozat aktív taglétszáma 1152 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.)
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15. Földmérő Minősítő Bizottság (FMB)
A 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet felhatalmazása és a miniszter felkérése alapján létrejött
a Földmérő Minősítő Bizottság, mely az új kérelmek elbírálásához ad szekértői véleményt,
illetve közreműködik a vizsgáztatásban.
2016-ban 14 tervezői és 6 szakértői kérelem érkezett. 6 alkalommal tartottak vizsgát. 2017-
ben 6 tervezői kérelem érkezett, szakértői kérelem eddig nem volt, 4 vizsgára került sor.
A kérelmek száma alacsonyabb a vártnál, évi 20-30 kérelemre számítottunk..

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 egy kérelem esetében a referencia munkák listája  alapján egy cégnél  jogosulatlan
tevékenységet észlelt, ezért az illetékes megyei kamaránál etikai panaszt nyújtott be.

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  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.

18. Felsőoktatás 
Tagozatunk  továbbra  is  szoros  kapcsolatot  tart  fenn  a  két  szakmai  felsőoktatási
intézményünkkel.  2017  júniusában  ismét  meghívást  kaptunk  a  BME  geoinformatika
építőmérnök alapképzés záróvizsga bizottságába. 

19.  A tagozat gazdálkodása:
A tagozat 400 eFt működési költséget kapott 2016-ban MMK-tól, mely kiegészült azzal a 320
eFt tiszteletdíjjal, melyről a tisztségviselők lemondtak.  2016. évi nyitó pénzkészletünk 2262
eFt volt, az év végi záró 2327 eFt. 

Veszprém, 2017. szeptember 18. Holéczy Ernő elnök 
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