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Kedves Kollégák!
MMK küldöttgyűlés
November 13-án rendkívüli ülést tartott az MMK Küldöttgyűlése, ahol elfogadta a két éves
munkával kidolgozott új Alapszabályt. A közel 40 oldalas dokumentumban sok olyan rész van, ami
nem érinti közvetlenül a mérnökök döntő részét, de van közérdeklődésre számot tartó, és a
tagozatunk munkáját jelentősen befolyásoló rész is.
Csökkent több testület létszáma, a Választmánynál csak a területi és tagozati elnökök lesznek tagok
(korábban az elnökség tagjai is részt vettek a választmány munkájában), az MMK Elnökség
létszáma 17-ről 12-re csökken a következő választáskor (2025-től), 300 helyett 180 küldött lesz, a
területi kamarák és tagozatok közötti arány megtartásával. Tagozatunknak eddig 3 helye volt, jövő
évtől előreláthatólag 1 vagy 2 lesz. A küldötteket érintő változás az is, hogy előzetesen bejelentés
után a küldött helyett a pótküldött vehet részt a gyűlésen, ezzel is elősegítendő a határozatképesség
biztosítását.
A tagozatok minimális létszámát 300 főben határozták meg, ennyien alapíthatnak új tagozatot,
illetve ha két éven át a meglevőknek ez alá csökken a létszáma, akkor az a tagozat elveszti
önállóságát. Ez a 300 fős korlát jelenleg három tagozatot érint, az Akusztikait, az Egészségügyi
Műszakit és a Vegyészmérnökit. Előreláthatólag beolvadnak más tagozatba és ott szakosztályként
működnek tovább.
Bevezetik az elsődleges tagozati tagság fogalmát. Ez azokat érinti, akik több tagozatban is tagok.
Nekik választani kell 2022. március 31-ig egy elsődleges tagozatot. Ebben a tagozatban lesznek
választhatók, a többiben választó joguk megmarad, de nem lesznek választhatók. Az elsődleges
tagozati tagok létszáma alapján állapítják meg az egyes tagozatoknak jutó MMK küldötti helyek
számát. Az elsődleges tagsággal kapcsolatos feladatokat a területi kamarák intézik, nem a
tagozatok.
A tagdíjakat 2023-tól a garantált bérminimumhoz kötik. A tagozatoknak juttatható finanszírozás egy
része is az elsődleges tagozati tagság létszámához kötött lesz. Más részének elosztásáról az MMK
Elnöksége dönt. Tagozatunknak az eddiginél több pénz jut előreláthatólag. A Feladatalapú Pályázat
(FAP) is megmarad, a szabályok átdolgozása reméljük számunkra kedvező lesz, így többször, több
témában tudunk pályázni.
Az MMK Alapszabályának változását nekünk is követnünk kell, így a következő taggyűlésünkön az
Ügyrendünket módosítjuk.
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Mérnökgeodézia Konferencia 2021
November 6-án sikeresen lezajlott az idei Mérnökgeodézia Konferencia. Sajnos a kezdésnél a Goto
Webinar szolgáltató (ezt a szoftvert használtuk az internetes közvetítéshez) európai szerverének
kiesése miatt kb. 20 perces késéssel tudtuk indítani a programot. A hibrid rendezés (44 fő a
helyszínen és több mint 100 fő az interneten keresztül követte az előadásokat) a szervezők
véleménye szerint bevált. Az előadók közvetlen visszajelzést kaphattak a jelenlévőktől, a tavalyi
csak az interneten követhető rendezvényhez képest több kérdés volt, elsősorban a helyszíni
hallgatóság köréből. A Budapesttől távolabb tartózkodóknak előnyös volt, hogy az utazási időt és
költséget megspórolhatták.
Az elhangzott 11 előadás prezentációi és a konferencián készült fényképek már elérhetők a tagozat
honlapján (http://mmk-ggt.hu/konferenciak/). Az előadások elsősorban a korszerű technológiákkal
foglalkoztak (UAV, pontfelhő, automatizálás). Kiemelkedően sok előadás tartalmazott monitoring
megoldásokat, ezen belül sláger témának tűnik az olcsó több frekvenciás vevők geodéziai
alkalmazása.
Ezúton is köszönjük az előadóknak magas színvonalú előadásokat. Az egyes előadások videó
felvételei is hamarosan elérhetőek lesznek a tagozati honlapon.

A maszkkal nem a hozzászólásokat akartuk megakadályozni
Összeállította: Hajdú György
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