MFTTT önkéntes csoport beszámoló IB ülésen
Budapest, 2017. december 12.
2017. december 12-én az MFTTT Intézőbizottság napirendjén az Társaság nevében végzett
munkánkról tartottam beszámolót:
Szakterületünk az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában – MFTTT akcióink
(Mihály Szabolcs‒Remetey-Fülöpp Gábor–Palya Tamás)
Beszámolóm vázát eddig elhangzott előadásaink tartalmi vonala képezte, amelyhez hármunk MFTTT
tagság mellett végzett tevékenységét kihangsúlyozva,
•
tételesen felsoroltam az előadásainkat és megszületett irományainkat,
•
benne az MMM-GI nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent cikkünket,
•
az FFC-EO-GI/SDI ügyében Remetey-Fülöpp Gábor által érintett nemzetközi szervezetek felé
(GSDI, EO4SDG,..) benyújtott, az MFTTT égisze alatt végzett tevékenységünkről szóló
beszámolókat,
•
a december eleje óta a nemzetközi vonalakon bejövő kommunikációk tételeit (lásd RFG
távértekezlet, PT írországi Statisztika+OSi esemény),
•
az itthoni kapcsolódási próbálkozásokat, benne a NKE esetét (Jó Állam) is.
Terveinkként megjelöltem azt az elképzelést, hogy MFTTT támogatás folytatása mellett tovább
vinnénk az eddigiek folytatását
•
a hazai szervezeti kapcsolatok tovább bővítését (pl. NKE, KSH, FM/FTFo, NFFStr),
•
a nemzetközi kapcsolatok szélesítését,
•
a munkáinkhoz szükséges esetleges pályázatokat.
Az IB örömmel fogadta a beszámolót. Megköszönte és továbbra is támogatja tevékenységünket.
Bármilyen ügyünkben szükségessé váló, MFTTT-n belüli tennivaló ellátása ügyében kapcsolattartónak
Iván Gyula főtitkárhelyettest kérte fel és jelölte ki. Ezt IB-határozati számmal ellátott határozatban
fejezte ki Ádám József Elnök úr.
A Társaság honlapján közölt ismertetés szerint (https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21hir-a-foldalra/480-evzaro-testuleti-ulesek ):
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában végzett tevékenységről beszámolva
dr. Mihály Szabolcs elmondta, hogy ez néhány MFTTT-tag önkéntes munkájában öltött testet. A
fenntartható fejlődési célok ismertetése, népszerűsítése és a szakmai (térinformatikai, földmérési,
térképészeti stb.) vonatkozások kiemelése volt azoknak az előadásoknak a fő témája, amelyet számos
országos rendezvényen (EFGN, GIS-Open, Erdélyi Földmérő napok, Vándorgyűlés, FÉNY-TÉR-KÉP
konferencia stb.) és nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációkban közvetítettek a szakmai
közösségeknek. Terveik között szerepel egy szakcikk megjelentetése a Geodézia és Kartográfia
folyóiratban, amely bemutatja az MFTTT szerepét a projekt megvalósításában. A projekt érdekében
az MFTTT keretei között végzett további munka anyagi hátterének szükségességét is hangsúlyozta
Mihály Szabolcs. Az IB megköszönte az eddig végzett tevékenységet és Iván Gyulát jelölte ki
kapcsolattartónak a munkák folytatásában. Az MFTTT igyekszik anyagi támogatást is szerezni
elsősorban az FM Földügyi és Térinformatikai Főosztálytól és Budapest Főváros Kormányhivatalától.
17/2017.(XII.12.) számú IB‐határozat szerint:
Az IB köszönetét fejezi ki Dr. Mihály Szabolcsnak, Remetey‐Fülöp Gábornak és Palya Tamásnak, hogy
Társaságunkat aktívan képviselik előadások bemutatásával és tanulmányok készítésével az ENSZ
Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában megjelenő térinformatikai és földmegfigyelési
feladatok terén. Kéri, hogy a munkát folytassák hazai és nemzetközi kapcsolatokban. Felkéri Iván
Gyula főtitkárhelyettest, hogy az MFTTT vezetése részéről a kapcsolattartást lássa el (11 igen, 0 nem,
0 tartózkodás szavazattal).
Az önkéntes FFC csoport nevében: Dr. Mihály Szabolcs

