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 A Geodéziai és Térinformatikai Szakcsoport helyzete a 2016 évben jelentősen 
megváltozott, mint ismert a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet jelentősen megváltoztatta a 
geodéziai jogosultsági helyzetet. 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-éig hatályosak. Új 
engedély nem volt kiadható, a továbbképzéssel kapcsolatban is kimaradt a geodéziai 
tervezőknek és szakértőknek a kamarai továbbképzése. 
  A szakcsoport életében fordulópontot jelentett a 327/2015.(XI.10) Kormány rendelet 
mely az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás 
részletes szabályairól rendelkezik. A rendelet szabályozza a Geodéziai tervezői és geodéziai 
szakértői tevékenység végzésének feltételeit, szakmagyakorlási tevékenység 
engedélyezésének általános szabályait, minősítés, átsorolás feltételeit, valamint a 
továbbképzés szabályait. 
 A rendelet életbe lépését követően a szakcsoport és vezetősége 2016 évi munkái 
jelentősen megváltoznak. Ennek köszönhetően a szakcsoport a Mérnöki Kamara Geodéziai 
és Geoinformatikai Tagozattal továbbra is nagyon szorosan együttműködik.  
A szakcsoport a negyedévente megtartott kibővített elnökségi üléseken rendszeresen részt 
vesz, együttműködik és segíti a tagozat munkáját. A tagozat a szakmát érintő fontosabb 
eseményekről, jogszabályi változásokról, elektronikus hírlevélben tájékoztatja a tagokat. Az 
együttműködés keretében részt veszünk a szakmai szabályzatok véleményezésében, 
módosító javaslatok kidolgozásában. 
 A szakcsoport által megválasztott elnökségi tagok mandátuma lejárt, 2017 tavaszán a 
tisztújító taggyűlés előkészítését, megszervezését tűztük ki célul. A tisztújító taggyűlésen a 
megyei tagok, kollégák aktív megjelenésére számítunk. Az évekig nem működő szakcsoport 
újra szervezése és indítása a legfőbb feladat, melyet csak összefogva és egységbe 
szervezve tudunk megvalósítani. 
 Az újraszervezett és megújult szakcsoport legfőbb feladata a tagjai számára szakmai 
továbbképzések megszervezése, valamint a szakmai egység helyreállítása is a működésünk 
rendszerességének szakcsoporti tagok szintjén történő biztosításával. 
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