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BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport 2018. évi tevékenysége. 
 

Események, rendezvényeink. 

Nagy hangsúlyt fektet a szakcsoportunk a szakmai továbbképzésekre. Hiszen a jogosultságok 

meghosszabbításához kötelező szakmai továbbképzéseken kell a kollégáknak részt venniük. 

Tagjainknak a 266/2013 Kormányrendelet és a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében 

két irányú továbbképzési rendszernek kell megfelelni, így az MMK és a „FÖMI” megállapodást 

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

rezni. A kamarán belül a megyei kamarák szervezik a továbbképzéseket. 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 pontot, ugyanezen tör-

vény 28. § (7a) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről 2 továbbképzési 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) 

 

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

szervezésében , ahol nagy létszámban vettek részt kollégáink. 

• Pécsett 2018.04.10-én a nyílt forráskódú szoftverek felhasználása a geodéziai fel-

adatok során. Speciális, szélső pontossági igényű mérnökgeodéziai feladatok eszkö-

zei, valamint az MMK ipari partnerének Leica Geosystems Hungary Kft. előadását 

hallgathatták meg kollégáink 

• Szekszárdon:2018.10.05-én a társasházi alaprajzok készítéséről, a drónokról, a pont-

felhő feldolgozásról valamint a nyílt forráskódú szoftverek felhasználásáról tartot-

tunk továbbképzést. 

 

2. 2018. 10. 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. Ezen a rendezvényen minden BMMK tag díj-

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

részt vettek egy MMK-s továbbképzésen. 

 

Feilné Győry Zsuzsanna BMMK GGSZ elnöke megnyitja a rendezvényt. 
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3. 2018. 09. 22. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat taggyűlése 

Budapesten, A rendezvényt jelenlétével megtisztelte az MMK alelnöke Madaras Botond. 

 

Dr. Siki Zoltán a Tagozat elnöke megnyitja a taggyűlést. 

 

  

A Tagozat Hazay István díjat 2018-ban Feilné Győry Zsuzsanna vehette át. 

 

• 2018.12.14-én megrendezésre került a szakcsoporti taggyűlés, ahol a szakcsoport tiszt-

újításának időpontjáról döntöttek a jelenlévők, valamint arról, hogy miután 2018-ban a 

szakcsoport nem jelölt az „Év mérnöke”címre senkit, ezért 2019-ben jelölést adunk le a 

BMMK elnöksége felé. A szakcsoport Csongrádi Zsolt kollégánkat jelölte a „2019- év 

mérnöke” címre.  

 

 

 

Összeállította: Feilné Győry Zsuzsanna 

szakcsoport elnök 

 


