2010. 09. 18-án zajlott le a Geodézia és Geoinformatikai Tagozat idei taggyűlése. A megjelentek
létszáma sajnos most sem haladta meg a szokásosat.
Az ülés elején kapta meg utólagosan Dr. Ferencz József – Erdélyi Magyar Műszaki Társaság
Földmérő szakosztály elnöke - és Tóth Sándor - még mint FVM Földügyi és Térinformatikai
Főosztály főosztályvezető-helyettese - a MMK Tiszteletbeli tagja oklevelet.
Idén először adta át Tagozatuk a frissen alapított Hazai István díjat, melyet Dr. Csemniczky László
- tagozatunk korábbi elnöke - vehetett át.
Mindegyiküknek ezúton is gratulálunk!
Ezt követően Kassai Ferenc, a MMK alelnöke tájékoztatta a megjelenteket a MMK aktuális
tevékenységéről és feladatairól.
Ugyan kicsit később került sorra Tóth Sándor tájékoztatójára, aki ismertette a VM Földügyi
Főosztályának munkáját. Szólt az új rendeletekről, illetve a Tagozat által tervezett munka várható
támogatásáról.
Az elnöki beszámoló volt a Taggyűlés talán legfontosabb része, hisz igen sok változás volt az
elmúlt időben. Az új Elnökség új munkamódszer alapján állította össze munkatervét, és ennek
megfelelően folytatta munkáját. A teljes beszámoló - a többi taggyűlési dokumentummal együtt megtalálható a tagozati honlapon. Igen fontos kérdésként kell kezelni a tagozati költségvetés
összeállításának új módszerét (ld. MMK határozata), mely végül Tagozatunk számára siker, hisz a
legnagyobb támogatásban részesülünk. Ennek hátterében az M1 Mérnökgeodéziai szabályzat
átdolgozására, modernizálására való vállalkozásunk áll.
Ami ezen túl különösen kiemelendő lenne a beszámolóban, azokról külön napirendi pontban
hangzott el tájékoztatás.
A Beszámolót a Taggyűlés ELFOGADTA
A Minősítő Bizottság beszámolójából kiderült, hogy még mindig nem teljesen egyértelműen
értelmezik sokan a követelményeket.
A Beszámolót a Taggyűlés ELFOGADTA
Sikertörténetnek is nevezhetjük, hogy elkészült a MÉDI (Mérnöki Díjszámítás) 8. Geodéziai
fejezete. A Kovács István által vezetett csoport komoly energiával hozta létre az írásos anyagot,
majd Dr. Siki Zoltánnak közösen kialakították az on-line változatot is.
Szükséges volt a Tagozati Ügyrend ismételt módosítása, mivel megváltozott tavasszal a MMK
Alapszabálya.
Az Ügyrendet a Taggyűlés ELFOGADTA
Az Egyebekben tájékoztatás hangzott el Dr. Szepes Andrástól a Szakmai Továbbképzési
Munkabizottság (SzTMB) munkájáról.
A FÓRUM mindig a Taggyűlések egyik érdekes színfoltja szokott lenni, és ez várható volt idén is.
Sajnos kissé félresikerült, mivel egy tagtársunk részben egyéni, részben ugyan többeket is érintő
felvetését hallgattuk elég hosszú hozzászólásban. Ez még a kisebb probléma lenne, ha a felszólaló
elfogadta volna a válaszadók korrekt, jogszabályokra is hivatkozó válaszát.
A Taggyűlés büféebéddel ért véget, mialatt sor került a szokásos folyosói beszélgetésekre is.
Holéczy Ernő elnök

Dr. Szepes András alelnök

