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Kedves Kollégák!

Tisztújítás az MMK-ban

A Magyar  Mérnöki  Kamara  2021  folyamán  tisztújító  küldöttgyűlést  tart.  A jelölési  folyamat 
lebonyolítása az Országos Választási Jelölőbizottság feladata, mely 2020. december 4-én közzétette 
a jelöltállítási felhívását. A felhívás itt érhető el: https://mmk.hu/valasztas2021 

A kamarai tagok területi kamarájukon, vagy tagozatukon keresztül élhetnek jelölt állítási jogukkal, 
ezért  kérjük,  hogy január  22-ig  küldjék  meg javaslataikat  a  tagozat  elnökségéhez.  A beérkezett 
javaslatok alapján az ügyrendünknek megfelelően február 5-ig összeülő kibővített elnökségünk dönt 
a tisztségekre jelölésről.

Ülésezett a tagozat elnöksége

December 10-én online ülést tartott a tagozat elnöksége. 

Az elnökség a  veszélyhelyzetben érvényes  szabályok szerint  elfogadta  a  tagozat  beszámolóját, 
azzal  hogy ezt  a  taggyűlésnek kell  jóváhagyni  a  veszélyhelyzet  megszűnését  követő 90 napon 
belül.

A „Módszertani  útmutató  az  elavult  ingatlan-nyilvántartási  térképek  korszerű  technológiákkal 
végzett felújításához” című pályázati anyagunkat az MMK Alelnöki Tanácsa elfogadta. A tagozati 
honlapon  megjelent  az  útmutató,  és  térképi  megjelenítése.  A  Mérnökgeodézia  konferencián 
november 7-én előadás hangzott el a témáról.

A GD hosszabbításoknál a 604 jogosultból 465 tagnál hosszabbítottak, 6 fő a továbbképzési pontok 
hiánya miatt egy év haladékot kapott a továbbképzés teljesítésére. 50 tag nem kérte november 18-ig 
a hosszabbítást, de a közben bevezetett veszélyhelyzet szabályai miatt számukra is automatikusan 
hosszabbítottak április 9-ig. Eddig az időpontig nekik is kérni kell a meghosszabbítást. A maradék 
83 jogosult vagy 2016 és 2020 között szerezte  jogosultságát, vagy szüneteltette  ezt, ezért később 
kell hosszabbítania.
A Földmérő Minősítő  Bizottság  kinevezése  2021.  március  elsején  lejár.  Ezért  a  tagozat  által  a 
Bizottságba javasolt 5 új bizottsági tag személyéről döntöttünk.

Az  MMK  be  akarja  vezetni  az  online  szakmai  minősítő  vizsgákat.  Ehhez  kérik  a  tagozat 
közreműködését,  az  írásbeli  és  szóbeli  kérdések  áttekintését  és  bővítését.  Az  online  vizsgákra 
várhatóan 2021. februártól lesz lehetőség.

A jövő év nagy feladata az M.2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlet átdolgozása, az ebbe bevonható 
személyekről egyeztettünk, döntés később várható.

A 2021. évi továbbképzés 6 témáját jóváhagyásra megküldte felterjesztésünk alapján az MMK a 
térképészetért  felelős  miniszternek.  Amint  megkapjuk  a  jóváhagyást,  elkezdődik  a  témák 
kidolgozása, és ezeket nyilvánosságra is hozzuk a tagozati honlapon.

Valószínűleg ez az idei utolsó hírlevelünk, ezúton kívánunk tagjainknak áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet!
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