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Szakcsoportunk 2001-ben hosszabb előkészítési időszak után alakult. Így már több időszakot
átfog a tevékenységünk 2001-2004, 2005-2008, a 2009-2013, valamint a 2014-ben kezdődött
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.
Ennek hatása a Szakcsoportunkat sem kerülte el, amelynek eredményeként valójában
lehetetlen volt az elnökség tagjain kívül a tagokat eredményesen bevonni a kamarai életbe.
Így elmaradt a tagozat elnökségének tisztújítása is, így a jelenlegi elnökség a korábbi
elnökség meghosszabbításaként működik.
A Szakcsoport elnökségének tagjai: Németh András
17-0147 elnök
Szente Károly
17-0410 elnökhelyettes
Kulcsár László
17-0518 elnökségi tag
Magyar János
17-0120 elnökségi tag
Mácsik Zoltán
17-0346 elnökségi tag
A tisztújítás a beszámoló taggyűlésen szükséges feltétele a szakcsoport magújítandó
ügyrendje szerinti működésnek. A geodéziai tervezői és szakértői jogosultság rendelet szintű
megerősítése újabb lendületet tud adni tevékenységünknek és megmozdítja a fiatalokat ezen a
területen is.
A Kormány 327/2015. (XI.10.) Korm. rendelete az egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól 2015.11.18-tól
visszaállította a tervezői és szakértői jogosultságok rendszerét, amely a Földmérési
törvényhez kapcsolódóan a szakmai egységet alapul véve rendezetté tette a GD-T és GD-Sz
jogosultságú tagok helyzetét. A szükséges a továbbképzések témaköreit a Tagozat elnöksége
meghatározta 2 éves időszakra, amit a felügyeleti minisztérium elfogadott. A 2016.
szeptember 16-án tartandó tisztújító taggyűlésünket is összekapcsoltuk egy továbbképzési
alkalommal, lehetőséget adva tagjainknak az éves szinten szükséges kreditpontok
megszerzését.
A korábbi minősítési kérelmek elbírálási gyakorlata megváltozott, a 327/2015. Korm. rendelet
előírásai alapján. A földművelésügyi miniszter kinevezte a Földmérő Minősítő Bizottság
tagjait. A Bizottság megkezdte működését és előre megtervezett havi rendszerben biztosítja az
új geodéziai tervezői és szakértői kérelmek elbírálását a rendelet előírásai szerint. A Földmérő
Minősítő Bizottság havi egy alkalommal tart vizsgát tartani. Célszerű az új jelentkezőknek
igazodni az általuk megcélzott vizsgaidőpontokhoz a kérelem benyújtásával, mert a
Bizottságnak arra nincs lehetősége, hogy a kérelem szakmai véleményezését és a vizsgáztatást
időben elválassza, azt egy eljárásban le kell folytatnia.
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Igényként jelentkezett a Tagozat elnökétől a Bizottság munkájának segítése, amelynek
tartalmát a területi kamara titkárához beérkező kérelmeknek a szakcsoport által történő
vizsgálata jelenti. Így lehetőség van a szakcsoport tagok részéről a kérelmeik összeállítása
előtt konzultálni a szakcsoport elnökével, elnökségi tagjaival a tartalmi követelményekről. Ez
azért lényeges mert, ha a kérelem nem megfelelő, hiányos, akkor a titkárnak lehetősége van
hiánypótlást kérni a kérelmezőtől, viszont a Bizottságnak nincs. A Bizottságnak a nem
megfelelő kérelmeket el kell utasítania. Az ilyen esetek elkerülését célozza meg a szakcsoport
segítő tevékenysége, amelynek természetes módon meg akarunk felelni, az elnökség tagjainak
bevonásával.
A kérelmezőknek legalább 10 referencia munkát fel kell sorolniuk a kérelem mellékletét
képező jegyzéken, - az űrlap a tagozati honlapon már elérhető -. Olyan munkákat kell
felsorolni a kérelmezőnek, melyek a rendelet hatálya alá tartoznak. Az IRM rendelet hatálya
alá tartozó munkák itt nem felelnek meg (pl. telekalakítások).
A rendelet szerint referencia munkaként olyan geodéziai dokumentáció fogadható el,
amelynek földmérési munkarészein a kérelmező készítőként, közreműködőként szerepel, és
amely munkát geodéziai tervező minősítéssel rendelkező földmérő tanúsított, és abból 5
munka dokumentációját digitális formában a kérelemhez csatolni kell. Nem azt a digitális
tervdokumentációt kell csatolni, amiből a kolléga a kitűzést elvégezte, hanem az általa
készített, aláírt, minőségtanúsított kitűzési dokumentációt (kitűzési vázlat, mérések,
ellenőrzések, stb.). Célszerű arra figyelni, hogy lehetőleg ne gigabájtokat csatoljanak a
kollégák, hanem e-mailen kezelhető méreteket.
Talán fölösleges megemlíteni, hogy a geodéziai tervező minősítés az építésügyi geodéziai,
mérnökgeodéziai, közműfelmérési munkák végzéséhez/minőségtanúsításához nem e rendelet
megjelenésétől, azaz fél éve, hanem 2002-től, azaz 14 éve szükséges. Azoknak a kollégáknak,
akik tervezték, hogy ha jogosultságot fognak kérni, volt idejük a megfelelő referencia munkák
összegyűjtésére, reméljük a gyakorlatban is ez így történt.
Fontos, hogy a fiatal kollégák tudatosan készüljenek fel a jogosítási feltételekre, amit
mentorként a velük együtt dolgozó geodéziai tervező minősítéssel rendelkező mérnökök
tudnak támogatni.
A Szakcsoport szervezeti adatai és a 2016.augusztus hónap szerinti jogosultságok:
 Teljes létszámunk 34 fő aktív tag, és 6 fő szünetelteti a tagságát = 40 fő összesen
 Geodéziai tervező jogosultság (GD-T) 20 fő
 Geodéziai szakértő jogosultság (GD-Sz) 4 fő
 Tervellenőr megszűnt
 Nem rendelkezik jogosultsággal 10 fő
A jogosultsággal nem rendelkező tagok jellemzően nem saját vállalkozásban, hanem az
államigazgatásban dolgoznak. Nem várható, hogy ez a létszám növekszik
Önálló rendezvényt csak egyet tudtunk megvalósítani Pakson 2016.03.25-én, amely FÖMI
akkreditált szakmai tanfolyamaként valósult meg sajnos csak 1 ponttal a meghatározott
időtartam korlát miatt. A rendezvényt sikeresnek értékeltük, amelyre a szomszédos megyéből
is érkeztek kollégák szép számmal.
Fontos feladatunk a szakmai egység helyreállítása is a működésünk rendszerességének
szakcsoporti tagok szintjén történő biztosításával. A megyében várható beruházási
tevékenységek lényegesen meg fogják változtatni a tevékenységek műszaki tartalmát és
mértékét. Várjuk, és természetes módon készülünk erre.
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A szakmai egység helyreállításának részét képezi a megyei MFTTT szakcsoporttal való
együttműködés és támogatás, a fiatalok hatékonyabb bevonása, tisztségek lehetőség szerinti
megújításában közreműködés.
Jövőre 2017-ben az MFTTT Vándorgyűlésének rendezése már eldöntött tény, hogy Tolna
megyében Szekszárdon lesz 2017. július 6-8 között.

Paks, 2016-08-30.
Németh András
Szakcsoport elnöke
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