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Kedves Kollégák!

A tagozat átdolgozza az M2 tervezési segédletet

Tíz év után megújul az M2 Mérnökgeodéziai Tervezési Segédlet, ami 2011-ben jelent meg. Az eltelt 
időben változtak a jogszabályok – e-közmű –, új felmérési és feldolgozási technológiák terjedtek el.  
Idén  az  MMK által  kiírt  Feladat  Alapú  Pályázat  (FAP)  keretén  belül  pályáztunk a  felújításra, 
naprakésszé  tételre.  Az  MMK  maximum  350  000  Ft-ot  biztosít  a  feladat  elvégzésére,  döntés 
májusban, a leadás határideje október 4. A tagozat saját költségvetéséből további 500 000 Ft-ot szán 
a közreműködők díjazására, ami így is csak korlátozott lesz.
A munkában Kovács István témavezető mellett Holéczy Ernő, Kiss Albert, dr. Takács Bence és dr. 
Tóth Zoltán vesz részt. Lektornak dr. Csemniczky Lászlót kértük fel. 

Felhívás Hazay-díj jelölésre

Az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata 2010-ben alapította a Hazay István díjat. Idén 
tizenkettedik  alkalommal  hívjuk  fel  szakcsoportjaink  és  tagjaink  figyelmét,  hogy  tegyenek 
javaslatot a díjazottra. A díjra a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat azon tagjai jelölhetők, akik 
szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és a kamara, illetve a tagozat tevékenységét 
munkájukkal  eredményesen  támogatták.  A  díjra  a  tagozat  elnökségének  jelenlegi  tagjai  nem 
jelölhetők.  Kérjük,  hogy javaslatuk  megtétele  előtt  olvassák el  az adományozási  szabályzatot  a 
tagozati honlapon (  http://mmk-ggt.hu/hatarozatok/hazay_dij.pdf ), a korábban díjazottak névsorát 
szintén a honlapon megtalálhatják ( http://mmk-ggt.hu/hazay_dij ). A javaslat tartalmazza a javasolt 
személy adatait, szakmai tevékenységét, a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását és 
a javaslat indoklását.
Kérjük,  hogy  a javaslatokat  május  31-ig  e-mailben  juttassák  el  a  tagozat  elnökségéhez.  A díj 
odaítéléséről a tagozat elnöksége dönt, átadására a tagozati taggyűlésen kerül sor.

Kinevezték az új Földmérő Minősítő Bizottságot

Az FMB kinevezése 5 éve szólt, március elsején járt le. Az előző bizottságnak – Reményi György 
elnök, Hajdú György titkár,  dr Csemnicky László, Érdi-Krausz György, Holéczy Ernő, dr Nagy 
Gábor, dr Siki Zoltán, dr Takács Bence, dr Vincze László – a tagozat nevében köszönetet mondunk 
a bizottságban végzett munkájukért.
A térképészetért  felelős  miniszter  április  elsejei  hatállyal  5  éves  időtartamra  kinevezte  az  új 
bizottságot,  elnök Hajdú György, titkár dr Szente Olivér,  tagok Csörgits  Péter,  Gioris Nikolaos, 
Hornyák Balázs, Klein Pál, dr Kovács Gyula, dr Nagy Gábor, Oláh Róbert, dr Takács Bence.
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