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BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport 2017. évi tevékenysége. 
 

 

A 266/2013 Kormányrendelet értelmében a geodéziai tervezési és szakértői tevékenység kike-

rült az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységi körből, aminek 

következtében a tagjaink elbizonytalanodtak. 2015 novemberében megjelenő 327/2015. (XI. 

10.) Korm. rendelet a keletkező joghézagot rendezte. Ezek közé tartozott a továbbképzés is. A 

Tagozatunk elkészítette a Geodéziai Továbbképzési Szabályzatot. A Magyar Mérnöki Kamara 

Küldöttgyűlése 2016. május 21-én elfogadta. A régi jogosultságok átsorolásával szerzett minő-

sítések esetén az első továbbképzési időszak 2015. 11. 18-tól, az új minősítést szerzők esetén a 

határozat dátumától számított 5 évig tart. Ez alatt kell összegyűjteni 20 továbbképzési pontot. 

Mivel két irányú továbbképzési rendszernek kell megfelelni, így az MMK és a FÖMI megálla-

podást kötött és a FÖMI, illetve az MMK által akkreditált képzéseken lehet az előírt pontokat 

megszerezni. A kamarán belül a megyei kamarák szervezik a továbbképzéseket. A továbbkép-

zések témaköreit a földművelésügyi miniszter jóváhagyta. A témák megtalálhatók  a tagozat 

honlapján. 

A Magyar Mérnöki Kamara a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvény 29/B. § (6) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről 4 továbbképzési pon-

tot, ugyanezen törvény 28. § (7a) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről 2 to-

vábbképzési pontot állapít meg. 

A képzésről igazolást kapnak a résztvevők papíron is – hiszen felhasználható az ingatlan ren-

dezői minősítés meghosszabbítására– és rögzítésre kerül az e-mérnök rendszerben is. (Ez azt 

jelenti, hogy az MMK felé nem kell papír alapú igazolás) 

 

Események, rendezvényeink. 

• A Dél-dunántúli régióban 2 db. szakmai továbbképzés került megrendezésre a BMMK 

szervezésében , ahol nagy létszámban vettek részt kollégáink. 

o Pécsett:2017.05.30-án 

o Pakson:2017.10.06-án 

 

• 2017. 10. 17-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 csoportjá-

val közösen történt a program megrendezése. Ezen a rendezvényen minden BMMK tag 

díjmentesen vehetett részt, valamint azok a kollégák is, akik a régióban már az adott 

évben részt vettek egy MMK-s továbbképzésen 

 

 
Dr. Kukai Tibor megnyitja a rendezvényt. 
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• 2017. 09. 23. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat tisztújító 

taggyűlése Budapesten, A rendezvényt jelenlétével megtisztelte az MMK korábbi (Bar-

siné Pataky Etelka) és jelenlegi elnöke (Nagy Gyula) is.  

A Tagozat új elnöksége: elnökség tagjai: 

Elnök: Dr. Siki Zoltán  

Alelnökök: 

 Hajdú György 

 Holéczy Ernő  

Elnökségi tagok: 

Csemniczky László  

Farkas Zoltán  

Kovács István  

Lennert József  

Vidovenyecz Zsolt  

 

 
Az új elnök: Dr. Siki Zoltán 

 

 

Kitüntetettünk:  

2017-ben Orcsik Zoltán kapta a szakcsoport javaslatára a „2017. év mérnöke”  

kitüntetést. 

Összeállította: Feilné Győry Zsuzsanna 

szakcsoport elnök 

 


