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Szakcsoportunk 2001.05.25-én egy hosszabb előkészítési időszak után alakult. Így már több
időszakot átfog a tevékenységünk 2001-2004, 2005-2008, a 2009-2013, valamint a 2014-2017
időszakot érinti.
A szakcsoport a 2012-től kezdődő éveket MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának a
mérnökökre érvényes szakmagyakorlási rendelet aktualizálását követően valójában egy olyan
válság állapot felé haladt, amelynek tétje az addig eredményesen kialakított kamarai és
kapcsolódó rendeleti szabályozási környezetből kiszakadva egy erodálódó folyamatnak lett a
részese, amely a Szakcsoportunkat sem kerülte el. A 327/2015.(XI.10.) Kormány rendelete az
egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységekkel összefüggő szakmagyakorlás
részletes szabályairól megjelenése után indult el a rendeződés folyamata. Elindultak a
jogosultságok átsorolással történő meghosszabbításai, a feltételek között szereplő földmérő
igazolványok frissítései, a pótlások igénylése a tervezői jogosultsághoz.
A jelenlegi elnökség a 2016.09.16-án tartott tisztújító taggyűlésen kapott bizalmat a tagságtól.
Az elnökség tagjai: Németh András
17-0147 elnök
Brackó Péter
17-0394 elnökségi tag
Magyar János
17-0120 elnökségi tag
Szente Károly
17-0410 elnökségi tag
Elfogadásra került a Tolna Megyei Mérnöki Kamara szinten egységesített új szakcsoport
ügyrend alapján a szakcsoport ügyrendje. A 2016 évben történt TMMK honlap frissítése után
a szakcsoportok is kaptak önálló felületet a tagokkal való szélesebb információ megosztásra,
így annak a lehetőségeit kihasználva ezek az információk, valamint az aktuális hírek,
információk folyamatosan aktualizálva felkerültek a www.tmmk.hu honlapra. A tartalmak
szerkesztését az elnök koordinálta, illetve végezi, de ahhoz a tagok részéről várunk
javaslatokat, tartalmakat a szakcsoport tmmk.geodezia@tolna.net e-mail címre.
Az elnökség kiemelt fontossággal kezelte a GD-T és IRM jogosultságok megújításához
szükséges éves kreditpontok megszerzéséhez a megyében történő programszervezéssel a
lehetőségeket megteremteni. Így az éves programok megszervezése is ezek köré történt,
természetesen figyelembe véve TMMK és a Tagozat programjait, illetve az IRM-hez
kapcsolódó országos rendezvényeket is.
2016 volt az első alkalom, amikor Tolna Megyei Földmérő Nap szervezésével nem csak a
kamarai tagokat, hanem a szakma területén dolgozó kollégákat is megszólítottuk. Valójában
ez a rendezvény volt, amely előkészítette a 2017 év legnagyobb szakcsoporti kezdeményezésű
országos szintű rendezvényét a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
31. Vándorgyűlését. A rendezvény 2017.06.06-07-én Szekszárdon a PTE PVK helyszínnel
„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre”
címmel került megrendezésre. A szervezésben és előkészítésben több kolléga is erőn felül
segített a sikeres lebonyolításban, amelyért most a beszámolóban is külön köszönetet
mondok, amely nem csak a szakcsoport tagjait, hanem az MFTTT Tolna megyei csoportját is
érintik.
Köszönöm, hogy a tagok közül sokan részt vettek a szakmai programokon, amely fontos
helyszíne minden esetben az új információk és tudás begyűjtésének, de a kapcsolatok
építésének, ápolásának is.
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A év második felében, szeptemberben került megrendezésre a Tagozat továbbképzési
programjából kiválasztott témákra a Szakcsoport 4 kreditpontos képzése. A helyszín ezúttal
Paks volt, amit a Polgármesteri Hivatal biztosított. A rendezvény a Szakcsoport tagokon
kívüli résztvevőket is vonzott, amely szintén jó alkalom volt továbbképzésen kívüli
találkozásra. Sajnos látszik a tagok elfoglaltsága a napi életben, mert egyre kisebb esély
látszik olyan programok szervezésére, amely teljes napos részvételt igényelne. Az éves
szinten lévő két továbbképző program lehetőségét, azonban továbbra is biztosítani kell a
tagok részére, mert egyre közelebb kerülünk a jogosultságok meghosszabbítási időpontjához,
amelynél alapvető cél a minél könnyebb elérhetősége a továbbképzéseknek helybeni
szervezéssel.
Változatlanul fontos a fiatal kollégák bevonása a kamara életébe, tevékenységébe, valamint
támogatni őket abban, hogy tudatosan készüljenek fel a jogosítási feltételekre, amit
mentorként a velük együtt dolgozó geodéziai tervező minősítéssel rendelkező mérnökök
tudnak támogatni. Bátorítom ebben a vállalkozásokban dolgozó tervező mérnök kollégákat,
hiszen az már bizonyosnak látszik, hogy a megyében várható beruházásoknak akkora húzó
ereje lesz a mérnökgeodéziai területen is, amely a hatékonyabb végrehajtáshoz egyre több
jogosultsággal rendelkező mérnököt fog igényelni.
Nézzük a számokat, a statisztikát a megyére vonatkozóan.
A Szakcsoport szervezeti adatai és a 2018. április hónap szerinti jogosultságok:
 Teljes létszámunk 27 fő aktív tag, és 1 fő örökös tag = 28 fő összesen
 Geodéziai tervező jogosultság (GD-T) 21 fő (+1 fő 2017-ben)
 Geodéziai szakértő jogosultság (GD-Sz) 6 fő (+2 fő 2017-ben)
 Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (ME-É) 1 fő
 Mélyépítési szakterület műszaki ellenőrzése (ME-M) 1 fő
 GD-T és GD-Sz nélküli, de közúti, légi, vasúti építménytervező 1 fő
 Nem rendelkezik tervezői jogosultsággal 7 fő
A teljes létszámunk 2016 évhez képest 6 fővel csökkent, amely sajnálatos információ,
szükséges elemezni majd az okokat, azonban nőtt 1 fővel a tervezői jogosultság és 2 fővel a
szakértői jogosultak száma.
A jogosultsággal nem rendelkező tagok jellemzően nem saját vállalkozásban, hanem az
államigazgatásban dolgoznak. Létszámuk 2016 évhez képest 3 fővel csökkent, várhatóan ez a
létszám nem fog növekedni, inkább csökkenni fog.
Változatlanul fontos feladatnak tartom a szakmai egység helyreállítását a működésünk
rendszerességében. A szakmai egység helyreállításának részét képezi a megyei MFTTT
szakcsoporttal való együttműködés és támogatás, a fiatalok hatékonyabb bevonása, tisztségek
lehetőség szerinti megújításában közreműködés.
A 2018 évi programok összeállításában lehetőséget kell találnunk olyan programokra, ahol
biztosítani tudjuk a továbbképzés lehetőségét a kötetlenebb programmal. Ilyen már korábban
is volt a kezdetekben, amikor a Duna híd építésének megtekintése volt a szakmai program.
Paks, 2018-04-20.
Németh András
Szakcsoport elnöke
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