Emlékeztetı
MMK GGT elnökség ülését 2010. július 1.-én tartotta, a 22 elnökségi tag közül 14 jelent meg.
Az M. 1. Mérnökgeodéziai Szabályzat megújítására benyújtott pályázatunkat (szóbeli
információ alapján) 2.5 milliós támogatással elfogadták. Ezzel kapcsolatban az elsı feladat
lesz a megfelelı szakemberek megtalálása, akik a feladatot a megfelelı díjazás ellenében
elvégzik. Az M. 1. Szabályzat a 29/1974. (MÉM. É.50.) MÉM számú utasítással lett kiadva.
A VM FMO tekinthetı a jogutódnak, ezért a szabályzat megújítása tárgyában
mindenféleképpen egyeztetni kell a fıhatósággal.
A tagozati taggyőlést szeptember 18.-án 10 órakor, a Mőegyetem Geodéziai tanszékén az
Oltay teremben tartjuk. A meghívót augusztus végén kell kiküldeni a tagoknak, az
ügyrendünknek megfelelıen, e-mailen, vagy akinek nincs, annak postán. A napirendi
pontokhoz tartozó dokumentumok nem kerülnek nyomtatva kiküldésre a tagokhoz, a
honlapon valamennyi megjelenik.
Megváltozott az MMK Alapszabálya és Szervezeti és Mőködési Szabályzata, ami
szükségessé teszi az ügyrendünk módosítását is. Az Alapszabály szerkezete is változott, nem
része már a kamarai törvény. Ezt a változást is követjük, a törvény, Alapszabály, OSZMSZ
vonatkozó részei kikerülnek az ügyrendbıl. Az új tervezet elkészült, július végéig
véleményezhetik az elnökség tagjai.
A geodéziai MÉDI 2010. évi végleges változata elkészült. A szöveges díjszabás így
felkerülhet a tagozati honlapra. Az online változatot szeptemberig el kell készíteni. A
javaslatokat, észrevételeket a díjszabással kapcsolatban folyamatosan várjuk, hiszen
ügyrendünk szerint is évente felül kell azt vizsgálnunk.
A diplomaterv pályázat szabályzata elkészült. Az elsı kiírásra szeptemberben sor kerülhet.
Ekkor megjelentetjük a honlapon, és eljuttatjuk az érintett felsıoktatási intézményekhez a
kiírást.
Az elnökség jóváhagyta a Szakterületi Továbbképzési Munkabizottság, továbbá a JászNagykun-Szolnok, Zala és Tolna megyei szakcsoportunk módosított ügyrendjét.
Szeptemberben újra megrendezésre kerül a Mérnök Újság konferencia, fı témája az
önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok lesznek. Tagozatunk a lehetséges témák közé
javasolta a közmőnyilvántartás probléma körét.
A Mérnök Újság júliusi számában interjút készítenek Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterrel. Az érintett tagozatok ehhez elızetesen kérdést tehettek fel. A mi kérdésünk a
közeljövıben lehetséges újfelmérésekre, térképfelújításokra vonatkozott.
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