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Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Bányamérő Szakcsoportja
----------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Kollegina és Kolléga!
Az OMBKE Bányamérő Szakcsoportja, a Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati
Tagozata és a Magyar Bányamérő Alapítvány megrendezi
a XVII. Bányamérő Fórumot,
amelyre Önt és Munkatársait ezúton tisztelettel meghívja. A Fórum célja, hogy a bányavállalkozók, a
bányamérők, valamint a bányafelügyelet bányaméréssel, bányatérképekkel is foglalkozó szakemberei
találkozzanak, megbeszéljék a hites bányamérők tevékenységével és a bányatérképekkel kapcsolatos
kérdéseket. A Fórumnak nincs döntéshozó jellege, de a gondolatok megismerésére alkalom nyílik, és
az esetleg szükséges döntésekre javaslat tehető.

A Fórumon a részvétel díjtalan. A Fórum helyszíne: MBFSZ székház (különterem)
1145 Colombus utca 17-23.
A Fórum időpontja: 2017. november 15 szerda, 10. óra.
A tervezett program: Néhány előadás a bányafelügyelet, meghívott előadó és a bányamérők
részéről. Az egyes előadások után közvetlenül is lehet az előadással kapcsolatban rövid megbeszélést
tartani, az előadások után pedig szabadon feltett kérdéseket és észrevételeket lehet megbeszélni. A
Fórumon mindenki szót kaphat.
Tervezett előadások:
Megnyitó: Zelei Gábor Elnök MBFSZ.
 Bevezető (Levezető elnök: Dr. Havasi István a Szakcsoport elnöke).
 Beszámoló az MBFH jelenlegi és várható jogállásáról. Előadó: Zelei Gábor. Elnök.
 A FŐMI jelenleg alkalmazott gyakorlati kapcsolatrendszere és álláspontja a Hites

Bányamérői státusszal kapcsolatban. előadók: FÖMI Varga Felicián főosztályvezető,
Varga Norbert, és Horváth Gábor István FVM főosztályvezető.

 A Bányamérők joghelyzete a földmérő társadalom rendszerében különös tekintettel az adat

hozzáférés vonatkozásában. A mai gyakorlat. Lehetséges jobbítási ajánlások. Előterjesztő:
Wéber József Szakcsoport alelnök.

 A 2016 évi leadott bányatérképekkel kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek.
Előadók: László István, Maracsik Zoltán.
 Hozzászólások, javaslatok, szakmai vita.

Jelen Fórum vonatkozásában a meghívó terjesztése elsősorban az érintett hatóság szakemberei és a
hites bányamérők körében történik, kérve a hites bányamérőket arra, hogy mindazon méréssel
foglalkozó kollégáikat, akikkel együtt dolgoznak, szíveskedjenek e meghívó alapján meginvitálni a
Fórumra. A Fórumra mindenkit szeretettel várunk. Kérünk minden bányamérő kollégát, hogy 2017.
november 13-ig részvételi szándékát és elérhetőségeit (Tel, Fax, E-mail) küldje el a
hollosi53@freemail.hu címre.

Jó szerencsét!
2017. október 20.
Dr. Havasi István

a Szakcsoport elnöke

