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RENDEZVÉNY
MFTTT 33.VÁNDORGYŰLÉS – Miskolc
A 2021. évi , 33. Vándorgyűlésről a május 25-i testületi üléseken szeretnénk végleges döntést hozni, a dátum azonban (a korábban június végére tervezett helyett) leghamarabb 2021. július 8-10. lehet.
A veszélyhelyzet elmúltával reméljük, hogy ősszel ismét megrendezhetjük az „Osztatlan közös tulajdonról”
szóló konferenciát, és az elmaradt területi földmérő napokat is bepótolhatjuk.

FELHÍVÁS
ARCKÉPCSARNOK V. kötet
Jövőt építeni csak a múlt tisztelete mellett lehet!
A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka I–IV. kötete tisztelettel emlékezik a magyar geodézia és térképészet jelentős személyiségeire, szakterületünk elhunyt nagyjaira. Az első kötet 40, a második
kötet 50, a harmadik és negyedik kötet 66–66 (a négy kötet összesen 222) neves szakember életét,
munkásságát mutatja be. Az első kötetet a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (BGTV) és
az Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara 1976ban, a második kötetet a BGTV 1983-ban, a harmadik kötetet a BGTV jogutódja, a Geodéziai és
Térképészeti Rt. – a cég 50 éves fennállása alkalmából – a Földmérési és Távérzékelési Intézettel
közösen, 2001-ben adta ki. A negyedik kötet a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési
Társaság (MFTTT) kiadásában több intézmény támogatásával 2014-ben jelent meg.
Az MFTTT fontosnak tartja, és folytatni kívánja ezt a szép hagyományt, ezért tervbe vette a soron
következő, ötödik kötet elkészítését és megjelentetését, amelyhez támogató partnereket keres.
Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Tagtársak!
Ennek szellemében felkérjük Önöket, hogy a kötetbe felvenni érdemesnek tartott személyekre tegyenek javaslatot. A beérkezett ajánlásokat a kötet összeállítására felkért szerkesztőbizottság értékeli, és ezek alapján állítja össze a könyv végleges tartalmát.
Kérjük, hogy javaslataikat indoklással és az érintett személy életútjának, tevékenységének rövid
ismertetésével – egy arckép kíséretében – az MFTTT-hez levélben (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
I. em. 109, postacím: 1590 Budapest Pf. 94) vagy elektronikus levében (mfttt.titkarsag@gmail.com)
szíveskedjenek mielőbb megküldeni. A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka sorozatban eddig megjelent személyek névsora az MFTTT honlapján olvasható.
Tisztelettel várjuk továbbá azon intézmények, szervezetek, vállalatok, valamint magánszemélyek
jelentkezését, akik anyagi hozzájárulásukkal szeretnék támogatni az Arcképcsarnok ötödik kötetének 2021 végére tervezett megjelenését.
Budapest, 2021. március 31.
Dr. Ádám József s. k.
az MFTTT elnöke

Dobai Tibor s. k.
az MFTTT főtitkára
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TAGDÍJ
Köszönjük tagtársaink befizetéseit (mai napig 137 fő fizette be 2021. évi tagdíját). Továbbra is várjuk
azonban a többiek befizetését, melyet átutalással a 10200830-32310308 sz. bankszámlára (a közleményben
a tag nevét és lakcímét kérjük feltüntetni) utalhatnak, illetve csekket titkárságunkon lehet igényelni
(emailen: mfttt.titkarsag@mail.com; telefonon: 20/5055490), ha valaki postán, sárga csekken szeretne
fizetni. Tájékoztatásul az egyéni tagdíjak összege:
• Aktív dolgozó tag részére:
10.000.-Ft
• Nyugdíjas és diák tag részére:
5.000.-Ft

1 % FELAJÁNLÁS
Tisztelettel megköszönve az idén és előző években felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át, reméljük,
hogy a jövőben is megtisztelnek felajánlásukkal. Adószámunk. 19815675-2-42 Címünk. 1149 Budapest,
Bosnyák tér 5. Közhasznú társaságunk továbbra is számít tagjai támogatására.

IRM INFORMÁCIÓ
A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői
feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet kiegészítése értelmében két jó hír a kreditpontot gyűjtők
számára, hogy
1. szakmai cikket/tanulmányt stb. (pl. a Geodézia és Kartográfia szaklapban) megjelentető szerzők is kapatnak a jövőben kreditpontot (szerzőknek 2, társszerzőknek 1 pont);
2. valamint a kiállított igazolás érvényessége a kiállítástól számítva ötről hét évre emelkedett.(Megjegyzés:
az igazolványok továbbra is 5 évig érvényesek)
MFTTT Titkárság
Tel.: +36/1-2225117
e-mail: mfttt.titkarsag@gmail.com

