A megyében dolgozó földmérő szakemberek szakmai továbbképzése a 327/2015. (XI.10.) Korm. rendelethez kapcsolódva, az egyéb célú
földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól a 14. pont 18.§ (3) szerint érintett
geodéziai tervezői és szakértői minősítéssel rendelkezők, valamint a szakterület feladataiban érintett kollégák részére.

A program akkreditációja folyamatban van.

PROGRAM
09.00–09.30
09.30–09.40
09.40–10.00
10.00–10.30
10.30–11.00
11.00–11.15
11.15–11.45
11.45–12.15
12.15–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–15.00
15.00–15.10
15.10–15.30

Regisztráció
KÖSZÖNTŐK: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, Palotásné Kővári Terézia TMMK
elnöke és dr. Ádám József akadémikus MFTTT elnöke
Németh András, MVM PA Zrt: Tolna megyei földmérők helyzete a szakmagyakorlási rendelet
szerint, kihívások és lehetőségek a jövőre vonatkozóan.
Kulcsár László–Iván Zsuzsa, Geodézia Kft.: Osztatlan közös tulajdon megszüntetés
vállalkozói szemmel
Iván Gyula, FÖMI: A háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás aktuális kérdései
Kávészünet (kávé, ásványvíz, pogácsa)
Abonyi Csaba ADUVIZIG: A Duna nagyvízi mederkezelési tervének elkészítéséhez
alkalmazott modellezések, vizsgálatok térinformatikai vonatkozásai.
Szente Károly Meridián Kft.: Szekszárd város térinformatikai rendszerének bemutatása.
Ebéd (Az ebéd árát a részvételi díj tartalmazza!)
Kunfalvi Péter, Geodézia Kft.: Modern technológiák alkalmazása a sajátos célú geodéziai
feladatokban.
Magyar János, FTVV Kft.: Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) építése
technológiai szerelés geodéziai irányítási munkái.
Steinbach Antal, MVM PA Zrt: Mérnökgeodéziai feladatok támogatása 3D lézerszkenneres
felmérési adatokkal a geometriai alapú műszaki adatnyilvántartásban.
Németh András, MVM PA Zrt.: Paksi Atomerőmű térinformatikai rendszerének bemutatása.
ZÁRSZÓ: Palotásné Kővári Terézia TMMK elnök és dr. Ádám József akadémikus MFTTT
elnöke
Továbbképzési igazolások átadása a regisztrált résztvevőknek

Részvételi díj (mely a büfé és az ebéd árát tartalmazza)
MMK tagoknak és MFTTT tagoknak bruttó 3.500.- Ft ;
Nem tagok részére bruttó 4.500.- Ft
Jelentkezés és regisztráció:legkésőbb2016. március 22–ig.
a http://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/rendezvenyek oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével lehet,

Fakultatív esti program: A nap programja az oktatási rész után igény esetén folytatódik vacsorával és
borkóstolóval a Szedmák Pince–Borházban , melyre a jelentkezési igényeket közvetlenül a
geoter@geoter.t-online.hu címre kérjük elküldeni, legkésőbb 2016.03.22-ig.
A vacsora: 2000 Ft/fő, Borkóstoló: 1500 Ft/fő

A részvételi díjat az MFTTT 10200830-32310308 számú bankszámlára kérjük átutalni, a
közleményben „Tolna MFN 2016-részvételi díj” megjegyzéssel és a résztvevő/résztvevők nevével.
A Tolna Megyei Földmérő Nap részvételi díját a cégek szponzori támogatásként is fizethetik, mely esetben minden 5000,- Ft
után egy fő teljes körű részvételét, és/vagy a vállalkozás tevékenységét bemutató szórólap és poszter bemutató elhelyezését tudjuk
biztosítani. A szponzori támogatás befizetéséről ÁFÁ-s számlát állítunk ki.
A vállalkozások részéről adományt is elfogadunk a rendezvény költségeinek támogatására, 5000, 10000, vagy 15000 Ft
értékben, melyet szintén az MFTTT 10200830-32310308 számú bankszámlára kérünk átutalni a közleményben „Tolna MFN 2016 adomány” megjegyzéssel és az adományozó nevének feltüntetésével, melyről ÁFA mentes igazolást tudunk kiállítani az adományozó
részére.

