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Meghívó 

MMK 2018-as szakmai továbbképzés Geodéziai és Geoinformatikai tagozat 

tagjai részére 
 

A továbbképzés a geodéziai tervezői és szakértői minősítéshez 4 pontot, az ingatlanrendező 

földmérő minősítéshez 2 pontot. ér 

 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/19/2018-21 

Az előadás helyszíne:  Szekszárd  Mészáros Borház Kossuth Lajos u. 26,  

(Jelentkezők számának függvényében a helyszín változhat, de erről a regisztrálás során megadott e-mail 

címre értesítést küldünk.)  

Időpontja: 2018.10. 05. péntek 

8:30-9:00 Regisztráció 

9:00-15:00 6x45 perc 

Az előadás övid szakmai tematikája: 

I. rész (2x45 perc): Társasházi alaprajzok 

Az előadás tematikája:  

-          Miért fontos beszélnünk az egyéb önálló ingatlanokról 

-          Jogszabályi környezet áttekintése (Fttv.; Inytv.; Thtv.; OTÉK; Díj.R.; Hrsz.; stb.) 

-          A 8/2018.(VI.29.) AM R. áttekintése az alaprajzok szemszögéből 

-          Adatszolgáltatás – hiányzó alaprajzok helyzete 

-          Szolgáltatott alaprajzok hibahalmazai 

-          Vizsgálatról, hiánypótlási felhívásokról 

-          A tulajdoni hányad és számítási módszerei 

 

Előadó: Sándor József 

     ingatlanrendező földmérő 

 

II. rész (2x45 perc): " Drónok, kalibrálás, pontfelhő feldolgozás" 

Napjainkban számos esetben használhatunk UAV-s (Unmanned Aerial Vehicle), vagy más néven 

drónos felméréseket. A kisformátumú fotogrammetria ezen eszközei kis területen gyors és hatékony, 

illetve a felhasznált eszköz függvényében akár geodéziai pontosságot is kielégítő 3D pontfelhők és 

modellek, ortofotók vagy egyéb dokumentációként légifotók elkészítését teszi lehetővé. 

A tananyagban áttekintésre kerülnek a technológiai alapok, a jogszabályi háttér (legyen az légügyi vagy 

távérzékelési), az adatok létrehozásának lehetséges módjai, valamint az adatok feldolgozásának és 

kiértékelésének eszközei. 

 

 

Előadó: Weszelovits Gergő  

Lechner Nonprofit Kft. 
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III.  Az előadás címe: 

    Nyílt forráskódú szoftverek felhasználása a geodéziai feladatok során II. 

Mérőállomásokkal, GNSS vevőkkel rögzített adatállományok kezelése, térkép szerkesztő programokban 

használható formátumba konvertálása; domborzat modellek létrehozása, földtömeg számítás, e-

közmű rendszerből kapott shape állományok felhasználása. Konkrét munkák kapcsán készült 

adatállományok felhasználásával különböző mérnökgeodéziai feladatok megoldására kerül sor. A 

továbbképzésen részvevők a saját számítógépükön dolgozva követhetik a példák megoldását. A nyílt 

forráskódú GeoEasy programot használjuk az oktatáson, mely szabadon letölthető az internetről. 

Előadó: Dr. Siki Zoltán 

               BME adjunktus     

A rendezvény minimum 15 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre. 

 

A szakmai nap részvételi díja:10.000,- Ft +ÁFA, azaz  12.700,-Ft  

A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, 2018.10.05. Geodézia 

Online jelentkezés itt 

A regisztráció során, kérem, adja meg az IRM számát is! 
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