
BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport 2015. évi tevékenysége. 
 

A tagozat, így a szakcsoport életében, működésében jelentős változás történt 2013-ban, azzal, 

hogy megjelent a Kormány 266/2013. (VII.11.) rendelete az építésügyi szakmagyakorlási 

tevékenységről. A rendelet a műszaki szakági tervezői és az építésügyi műszaki szakértői 

tevékenységek közül kihagyta a geodéziai tervezői és szakértői tevékenységet. A rendelet záró 

rendelkezései szerint 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, 

geodéziai szakértői szakterületen kiadott engedélyek –jogszabály eltérő rendelkezésének 

hiányában 2015. december 31-ig voltak hatályosak. 

E rendelet következménye az, hogy tagozatunk korábban rendezett, stabil viszonyai 

bizonytalanná váltak. Ugyanez figyelhető meg a szakcsoportunknál is. Tagságunk egy része, 

akik nem az építésüggyel kapcsolatos tevékenységet folytatnak, nem kívántak továbbra is a 

szakcsoport, illetve a MMK tagjai lenni, ezért a létszámunk csökkent.  

A 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel 

összefüggő szakmagyakorlás részletesszabályairól megjelent és 2015.11.18-án hatályba lépett. 

A rendelet a földmérési törvényben már korábban meghatározott keretek között, részben az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendeletben, részben a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM 

rendeletben leírtakat átvéve szabályozza a geodéziai tervezői és szakértői minősítéssel 

kapcsolatos kérdéseket. Az új minősítések, ugyanúgy, mint a jelenlegi jogosultságok, 

mérnöki kamarai tagsághoz kötöttek.  

A jogosultsággal rendelkező kollégáink átsorolása megtörtént. Az átsorolt minősítések 5 évig- 

érvényesek. Az átsorolást az MMK, illetve a BMMK végezte el a szakcsoport segítségével. 

 

Események, rendezvényeink. 

 

• 2015. 02. 06 .BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport taggyűlése. A 

taggyűlés során értékeltük az elmúlt év eseményeit, meghatározásra került a 2015-es év 

cselekvési programja. A tagok részéről az aktivitás nem volt nagy, köszönhetően a 

266/2013 Kormányrendeletben megjelentek miatt. 

 

• 2015. 06. 02-03 között került megrendezésre a 30. Vándorgyűlés Szolnokon ahol két fő 

vett részt a szakcsoportunkból a BMMK támogatásával. 

 

• 2015. 11. 10-én Földmérő nap Baranyában címen megrendezésre került egy színvonalas 

előadásokat tartalmazó a FÖMI által akkreditált rendezvény (2 pont), amely a BMMK 

anyagi támogatásával jött létre. A szokásoknak megfelelően az MFTT helyi csoportjával 

közösen történt a program megrendezése.  

 

• 2015. 09. 26. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat 

taggyűlése Budapesten, melyen részt vett a Magyar Mérnöki Kamara elnök asszonya: 

Barsiné Pataki Etelka. 

 

 

Összeállította: Feilné Győry Zsuzsanna 

szakcsoport elnök 

 


