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BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport 2021. 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 3 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 1 db. szakmai továbbképzés került megrendezésre a BMMK 

szervezésében , ahol nagy létszámban vettek részt kollégáink. 

• Pécsett 2021.03.12-én az „ Újdonságok a GNSS technológia területén. A legújabb 

fejlesztések és a közeljövő trendjei”,  valamint  „az ölezőtől az adatbázisokig (analóg 

múlttól a digitális jelenig  című előadását hallgathatták meg kollégáink 

 

2. 2021. 11. 06-án a GG. Tagozat „Mérnökgeodézia konferencia 2021” című rendezvényt 

tartottuk meg Budapesten a Műszaki Egyetemen. Szakcsoportunk a szervezésben jelentős 

szervezési munkát vállalt. A hibrid rendezés (44 fő a helyszínen és több mint 100 fő az 

interneten keresztül követte az előadásokat) a szervezők véleménye szerint bevált. Az elő-

adók közvetlen visszajelzést kaphattak a jelenlévőktől, a tavalyi csak az interneten követ-

hető rendezvényhez képest több kérdés volt, elsősorban a helyszíni hallgatóság köréből. A 

Budapesttől távolabb tartózkodóknak előnyös volt, hogy az utazási időt és költséget meg-

spórolhatták.  Az elhangzott 11 előadás prezentációi és a konferencián készült fényképek 

már elérhetők a tagozat honlapján (http://mmk-ggt.hu/konferenciak/). Az előadások első-

sorban a korszerű technológiákkal foglalkoztak (UAV, pontfelhő, automatizálás). Kiemel-

kedően sok előadás tartalmazott monitoring megoldásokat, ezen belül sláger témának tűnik 

az olcsó több frekvenciás vevők geodéziaialkalmazása. 
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3. 2021.07.14-én megrendezésre került a szakcsoporti taggyűlés, ahol csak az elnökség tagjai 

jelentek meg. Elég szomorú ez az érdektelenség. 

4. 2021. 09. 11. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat tisztújító 

taggyűlése Budapesten, A rendezvényt jelenlétével megtisztelte az MMK elnöke Wagner 

Ernő.  

A válastáson az alábbi kollégáknak szavaztak bizalmat a jelenlévők: Elnök Siki Zoltán, 

elnökhelyettesek HajdúGyörgy, Holéczy Ernő, elnökségi tagok Csemniczky László, Feilné 

Győry Zsuzsanna, LehoczkyMáté, Menyhért István, dr Takács Bence. Az MMK tagozati 

küldöttei Siki Zoltán, Holéczy Ernő,Lehoczky Máté. 

 

 

Összeállította: Feilné Győry Zsuzsanna 

szakcsoport elnök 

 


