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Tisztelt Olvasóink!
Kedves Kollégáink!
Új év köszöntött ránk, új tervek-
kel tekintünk a 2017-es évre. A 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 
és a földügyi szakigazgatás szakmai 
irányítását ellátó Földművelésügyi 
Minisztérium Földügyi Főosztálya 
nevében köszöntjük a Geodézia és 
Kartográfia folyóirat minden kedves 
olvasóját, a Társaság tagságát.

Szeretettel köszöntjük, és az új évre 
szóló jókívánságainkat küldjük a szak-
területen tevékenykedő vagy koráb-
ban tevékenykedett kollégáinknak vala-
mint azoknak a szervezeteknek, akik a 
földmérés, a térképészet, az ingatlan-
nyilvántartás, a földügy, a távérzékelés 
és a térinformatika művelésével szol-
gálják a szakterületünk szolgáltatásait 
igénybe vevő közjogi, politikai, köz-
igazgatási, műszaki, üzleti és társadalmi 
élet döntéshozóit, egyéb szereplőit, a 
felhasználókat itthon és külföldön.

Visszatekintve az elmúlt évre most is 
elmondhatjuk, hogy sűrű, változások-
ban és tapasztalatokban gazdag év áll 
mögöttünk. A földhivatali intézmény-
rendszer funkcionális átalakítása foly-
tatódott, amelynek eredményeképpen 
ez év január elsejétől jelentős változá-
sok következtek be. Először is fontos 
megemlíteni, hogy 49 év után a szakma 
országos intézménye, a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (a továbbiak-
ban: FÖMI) jogutódlással, Budapest 
Főváros Kormányhivatalába történő 
beolvadással megszűnt (a központi 
hivatalok és a költségvetési szervi for-
mában működő minisztériumi háttér-
intézmények felülvizsgálatával kapcso-
latos intézkedésekről szóló 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat alapján). 
Feladatait 2017. január 1-től (ugyanúgy 
a Bosnyák téri székházban) Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztálya látja el. A Földművelésügyi 
Minisztérium, azon belül a Földügyi 
Főosztály szakmai irányító és ellen-
őrző szerepe nem változott, vagyis ez 

a hatáskör továbbra is a földművelés-
ügyi minisztert illeti meg.

Az új név utal egy másik válto-
zásra is. Ez év január elsejétől a 
Kormányhivatalokban korábban 
önálló Földhivatali Főosztályok is átala-
kultak, összevonásra kerültek más, a 
Kormányhivatalokon belül működő 
főosztállyal. A megoldás nem egységes. 
A legtöbb megyében Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
néven működnek tovább, de pl. 
Csongrád megyében a Hatósági 
Főosztály részeként, Pest megyében 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, 
Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 
Főosztályként, a fővárosban pedig a 
volt Földhivatali Főosztály a FÖMI-vel 
került összevonásra. Nyilván ez a hely-
zet számos gyakorlati problémát fog 
felvetni, különösen a FÖMI esetében, 
ahol egy szervezetbe, azon belül egy 
szervezeti egységbe kerültek országos 
hatáskörű és megyei földhivatali szintű 
feladatok.

A szervezeti átalakítások számos jog-
alkotási munkát eredményeztek, de 
emellett bővelkedett az elmúlt év jog-
szabály-véleményezési feladatokban is. 
A kormányhivatali integrációval össze-
függő funkcionális változások miatt a 
földügyi szakterületre vonatkozó jog-
szabályok felülvizsgálata és módosítása 
megtörtént annak érdekében, hogy a 
hatásköri, illetékességi kijelölések a 
változással egy időben történjenek, 
ezáltal biztosított legyen a folyamatos, 
gördülékeny ügyintézés. A miniszteri 
rendeleti szintű szabályozások is elké-
szültek, a közigazgatási egyeztetések 
még zajlanak. A jogszabály-módosítá-
sok hatályba lépését követően a tel-
jes földügyi igazgatás számára komoly 
szakmai kihívást jelent a helyes jog-
gyakorlat megszerzése, az új eljárás-
rendek kialakítása, miközben változat-
lanul el kell látni a meglévő hatósági 
feladatokat.

Éppen ezért a Földügyi Főosztály 
idei stratégiai céljai között szerepel 
többek között a földügyi szakigazga-
tás minden területén az eljárások, a 

joggyakorlat egységesítése, olyan egy-
séges jogalkalmazási gyakorlat kiala-
kulásának előmozdítása, mely a hatá-
lyos szabályozás bírósági döntésekben 
kikristályosodott értelmezésére is 
figyelemmel van. Emellett továbbra 
is fontos feladatunk a földügyi szak-
igazgatás részterületein az igazgatási 
eljárásokra vonatkozó, szükséges jog-
szabály-módosítások és rendeletterve-
zetek előkészítése, vagyis a jogalkotási 
munka idén is folytatódik.

Az ingatlan-nyilvántartás területén 
kiemelendő az ingatlan-nyilvántartás 
szabályainak és az általános közigaz-
gatási rendtartásról szóló törvénynek, 
valamint az általános közigazgatási per-
rendtartásról szóló törvény szabályai-
nak összehangolása.

A földmérést illetően már előkészí-
tés alatt van a földmérési és térképé-
szeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény módosítása. A hosszas 
szakmai egyeztetések ellenére szintén 
nem került még sor az ingatlan-nyil-
vántartási célú földmérési és térképé-
szeti tevékenység részletes szabályairól 
szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 
megújítására sem, amely az idei év 
egyik fontos feladata lesz.

További erőfeszítéseket teszünk 
a Nemzeti Téradat Infrastruktúra (a 
továbbiakban: NTI) Bizottság létreho-
zását megvalósító rendelet megalkotá-
sát illetően. Az NTI Bizottság felállítá-
sát több alkalommal kezdeményeztük; 
létrehozását a Miniszterelnökség a 
múlt évben nem támogatta. Az NTI 
megteremtése lehetővé tenné a térada-
tok hatékonyabb felhasználását, a díj-
kérdések szakmai rendezését, az egyes 
adatbázisok közötti együttműködést, 
az adatcserét és -harmonizációt.

A földügyi és térképészeti tevé-
kenységet jelentősen befolyásolja az 
Európai Uniós szintű téradat-harmo-
nizációt, szolgáltatásintegrációt meg-
valósító INSPIRE-direktíva 2007-es 
elfogadása, mely fontos szerepet köve-
tel meg a földügyi adatkörök harmo-
nizációjával, szolgáltatásával kapcso-
latban. A tavalyi év eredménye, hogy 

Eredmények és feladatok
Gondolatok a 2017. év küszöbén
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megszületett az ország INSPIRE por-
tálja, ahol az előírt szintű metaadat-
keresési szolgáltatások már minden 
vonatkozó adatkör tekintetében elér-
hetők. Ezzel jelentős előrelépés történt 
az INSPIRE-feladatok megvalósulása 
tekintetében, amivel eddig lemaradás-
ban volt az ország. A feladatok végre-
hajtása 2017-ben is folytatódik a külön-
böző érintett szervezetek bevonásával. 
Az újabb mérföldkőhöz tartozó felada-
tok befejezésének határideje: 2017. 
március vége.

Kiemelt kormányzati cél az egyes 
közigazgatási, államigazgatási szervek 
közötti adatszolgáltatás költséghaté-
konnyá és könnyen elérhetővé tétele. A 
földügyi adatpolitika kialakítása – külö-
nösen a szervezeti integrációt köve-
tően – nem kizárólag szakmai kérdés, 
figyelembe kell venni, hogy a kormány-
hivatalok bevételének jelentős része 
(ismereteink szerint 60%-a) a földügyi 
bevételekből származik. A díjmentes-
ségi körök kiterjesztése esetén a kieső 
bevételek pótlása mind a szakterületi 
feladatellátás, mind pedig a kormány-
hivatalok működése vonatkozásában 
szükséges, emiatt az adatpolitika kiala-
kítása érdekében a tavalyi év folyamán 
több egyeztetést kezdeményeztünk. Az 
adatpolitika sarokpontjainak meghatá-
rozása kormányzati szintű döntést igé-
nyel, így ez a feladat ebben az évben is 
folytatódni fog.

Korszakos jelentőséggel bír a 2014 
folyamán hatályba lépett a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmá-
ról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tv.), amely 
az elmúlt évek talán egyik legfonto-
sabb jogszabálya. Magyarországnak az 
Európai Uniós tagságából eredő köte-
lezettsége volt, hogy a hazai termőföld-
piacot megnyissa a tagállamok földmű-
vesei előtt. Európa egyik legszigorúbb 
és leginkább gazdabarát földtörvénye 
garancia arra, hogy e nemzeti kincs 
hazai kézben marad.

Az új Földforgalmi tv. és a hozzá 
kapcsolódó jogszabályok alapjaiban 
változtatták meg a hazai földügyi sza-
bályozást. Egyrészről a garanciális jog-
elemei – nevezetesen az elővásárlási 
és elő-haszonbérleti sorrend újrasza-
bályozása, a megállapodások kötelező 
nyilvánosságra hozása, a földszerzés-
nek hatósági engedélyezéshez és, a 

művelési kötelezettséghez kötése, vala-
mint földszerzés esetén az állam által 
előállított biztonsági jellel rendelkező 
okmányok kötelező használata – révén 
a földspekuláció elleni harc hatékony 
és eredményes eszközének bizonyult, 
másrészről a preambulumában is kife-
jezésre juttatott agrárpolitikai célkitű-
zésekkel összhangban befolyásolta a 
földforgalmat.

Az új földforgalmi szabályozás része-
ként felállításra került a közhiteles föld-
műves-nyilvántartás, amelybe 2016. 
december 31-ig 143 126 földműves, 
4486 mezőgazdasági termelőszervezet 
és 748 újonnan alapított mezőgazda-
sági termelőszervezet, azaz összesen 
148 360 természetes és jogi személy 
felvétele történt meg. Emellett beve-
zetésre került a földszerzések hatósági 
jóváhagyása, és ezen új földforgalmi 
hatósági feladatok rendkívüli nagy-
ságrendjét mutatják az országos ada-
tok: 2014. május és 2016. december 
31. között a földtulajdonszerzés ható-
sági jóváhagyása iránt 167 750 eljárás, 
a föld használati jogosultságának meg-
szerzése iránt 289 148 eljárás indult.

A 2012. évi kormánydöntés alap-
ján elindított, a részaránykiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetését célzó programban, a 
2013–2016 közötti időszakban, a meg-
osztási kérelemmel érintett 57  000 
földrészletnek a 42%-án elindult a 
megosztási eljárás. Ezen eljárásoknak 
2016. év végéig mintegy 18%-a lezá-
rult, vagyis a kérelmezők részére kiala-
kításra került az önálló tulajdonú föld-
részlet. 2015 májusában a program 
I. ütemében minden megye egy-egy 
járásában, összesen 7948 földrészle-
tet érintően elindultak az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésével kap-
csolatos eljárások, amely eljárások 68%-
ában 2016-ban megtörtént az új, önálló 
földrészletek kitűzése és bemutatása a 
tulajdonosok részére. 2015 októberé-
ben 8072 földrészletet érintően, szin-
tén országos kiterjesztéssel elindult a 
projekt II. üteme is, amelyben szintén 
jelentős előrehaladás történt, hiszen 
2016-ban a földrészletek 42%-a meg-
osztásra került. 2016 júniusában 5979 
földrészleten elindult a projekt III. 
üteme is, de 2016 végéig az új földrész-
letek kitűzésének fázisába még nem 
jutottak el ezek az eljárások. A program 

az idén is folytatódik, és megvalósítá-
sát fel kell gyorsítani.

A külterületi térképek műszaki 
értéke a részarány-földkiadás során 
osztatlan közös tulajdonba került 
földrészletek megosztásával jelentő-
sen javul, mivel a kérelemmel érintett 
ingatlanok megosztásához a műszaki 
munkarészek kizárólag numerikus eljá-
rással készülnek. Az új, az ingatlan-nyil-
vántartási célú földmérési és térképé-
szeti tevékenységről szóló miniszteri 
rendeletben kerülnek majd meghatáro-
zásra a gyenge műszaki paraméterekkel 
rendelkező belterületi térképek felújí-
tásának szabályai is. Az ingatlan-nyil-
vántartási térképi adatbázisok felújí-
tása, új térképek készítése a földmérési 
és térképészeti tevékenységről szóló 
törvény alapján állami feladat, amelybe 
beletartozik a források biztosítása is, 
amelyet eddig a Nemzeti Kataszteri 
Program (a továbbiakban: NKP) vég-
rehajtásához felvett kölcsön visszafize-
tésére kellett fordítani. Az 1981/2015. 
(XII. 23.) korm.-határozattal döntés 
született az NKP-hitel azonnali visz-
szafizetésére, így a bevételek új állami 
alapadatok előállítására használhatók 
fel. A 2016. évi bevételekből az NKP 
Nkft. megkezdte három Pest megyei 
település új felmérésének előkészíté-
sét, amely felmérések ez évben való-
sulnak meg. Emellett folyik annak vizs-
gálata is, hogy a korszerű technológiák 
miként alkalmazhatók az ingatlan-nyil-
vántartási célú térképezésben.

Évek óta folyamatosan nő az elekt-
ronikus földhivatali szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek száma, de koráb-
ban a szolgáltatásokat az állampolgá-
rok nem tudták közvetlenül igénybe 
venni. 2011-ben indult a Földhivatal 
Online elnevezésű rendszer, amely 
bankkártyás díjfizetés mellett, ügyfél-
kapu-regisztrációval biztosítja, hogy az 
állampolgárok az interneten keresz-
tül a hét minden napján 0–24 órában 
közvetlenül is elérhessék a földhiva-
tali elektronikus szolgáltatásokat. A 
tulajdonilap- és térképmásolat-lekér-
dezések száma 2016-ban meghaladta 
a 1,5 milliót, a TAKARNET rendszerén 
keresztül pedig eléri a 2,8 milliót. Az 
elmúlt évben az összes tulajdonilap-
másolatigénylés tekintetében a papír-
alapú szolgáltatás mindössze 6% 
volt.
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Ugyanakkor fontos megjegyezni, 
hogy a tervezett informatikai fejlesz-
tések tekintetében jelentős változást 
hozott az elmúlt év, amely bizonyta-
lanná teszi a földügyi rendszerek kor-
szerűsítését, megújítását, valamint 
az elektronikus ügyintézés beveze-
tését. A Kormány a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 
Program (a továbbiakban: KÖFOP) 
2015. évre szóló éves fejlesztési kereté-
nek megállapításáról szóló 1561/2015. 
(VIII. 12.) Korm. határozatában jóvá-
hagyta azokat a felhívásokat, amelyek 
az E-ingatlan-nyilvántartás, valamint 
Nemzeti Téradat Infrastruktúra kiala-
kítása tárgyú KÖFOP-projektek kere-
tében lehetővé teszik az ingatlannal 
kapcsolatos hatósági eljárások elekt-
ronizálását, a jelenlegi ingatlan-nyil-
vántartási rendszer és eljárások meg-
újítását, valamint az NTI kialakítását 
számos terület fejlesztésével, ada-
tok megújításával. Mindkét projekt a 
Földművelésügyi Minisztérium kon-
zorciumvezetésével, a FÖMI jelentős 
közreműködésével került tervezésre. A 
KÖFOP éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat alapján mindkét pro-
jekt a Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság fel-
adatkörébe került, így azóta ezekben 
a projektekben sem a Földművelésügyi 
Minisztérium, sem pedig a FÖMI nem 
szerepel.

Az MFTTT életében a 2016-os esz-
tendő valamivel eredményesebb és 
sikeresebb volt a korábbi éveknél, 
abban a vonatkozásban is, hogy szakmai 
előadásainkon és rendezvényeinken a 
tagság részéről érezhetően nagyobb 
aktivitást tapasztaltunk. A nehézségek 
ellenére a Társaság pénzügyi egyen-
súlyát Intézőbizottságunk (IB) dön-
tései alapján meg tudtuk teremteni, 
és a működőképességét folyamato-
san biztosítottuk. Az ehhez szükséges 
anyagi forrást egyrészt a Budapesti 
és Pest Megyei Mérnöki Kamarával 
(BPMK) korábban kötött együttmű-
ködési megállapodásunk keretében 
a BPMK-tól a Geodézia és Kartográfia 
szakmai folyóiratunk nyomdai költ-
ségeinek részbeni fedezetére kapott 
mintegy 400 000 Ft-os támogatás, más-
részt az év folyamán befolyt egyéni és 

jogi tagdíjak, a Geodézia és Kartográfia 
(GK) előfizetési díjai, a GK-ban meg-
jelent hirdetések díjai, továbbá a ren-
dezvényeink (a tavaszi és az őszi nagy-
rendezvényünk, valamint a további 
rendezvényeink) eredményei tették 
lehetővé. Így be tudtuk fizetni a nem-
zetközi szakmai szervezeteknek (FIG, 
ICA, ISPRS és a CLGE) a 2016. évi tag-
díjunkat is. Sajnos továbbra sem tud-
tuk elérni a GK havi megjelentetését, 
2016-ban is csak kéthavonta jelenhe-
tett meg.

Társaságunk elődszervezetét, a 
Geodéziai és Kartográfiai Egyesületet 
(a GKE-t, mint a MTESZ tagszerve-
zetét) 1956. április 20-án alapítot-
ták meg, így 2016-ban volt fennállá-
sának 60. évfordulója. A Fővárosi és 
Pest Megyei Földmérőnap rendez-
vénye keretében 2016. április 20-án 
méltó módon tartottunk erről meg-
emlékezést. Az elnök köszöntőjé-
nek írásos változata megjelent a GK 
2016/5–6. számában (Ádám J.: 60 éves 
a Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság).

Társaságunk képviseltette magát 
az ICA rendezvényein, köszönhe-
tően annak, hogy a szervezet főtitkára 
2015-től ismét dr. Zentai László egye-
temi tanár, az ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszékének veze-
tője. Sajnos a CLGE egyik általános köz-
gyűlésén sem tudtunk részt venni. A 
pénzügyi források hiánya miatt a FIG 
rendezvényeire sem tudtak képviselő-
ink kiutazni. Viszont az ISPRS soron 
következő, négyévente szervezett 
kongresszusán (Prága, 2016. július 
12–19.) képviseltettük magunkat. A 
rendezvényen Magyarországról össze-
sen 20 fő vett részt. A kongresszus ide-
jén megválasztották az ISPRS vezető 
tisztségviselőit is, amelynek magyar 
vonatkozása is van: az ISPRS elnöké-
nek (Christian Heipke) második helyet-
tesévé Charles K. Tóth (az Ohiói Állami 
Egyetem oktató kutatója) magyar szár-
mazású kollégát választották, aki egy-
idejűleg az Amerikai Fotogrammetriai 
és Távérzékelési Társaság (ASPRS) 
elnöki tisztét is betölti.

Társaságunk – az alapszabályával 
összhangban – folytatta eredményes 
együttműködését az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Földmérő Szakosztályával (FSz). 

Az EMT/FSz által szervezett XVII. 
Földmérő Találkozón (Déva, 2016. 
május 19–22.) viszonylag szép szám-
ban vettünk részt Magyarországról (60 
fővel), és összesen öt szakmai előadást 
is tartottunk. A két szervezet (EMT és 
MFTTT) együttműködése keretében, 
a székely származású Márton Gyárfás 
professzor emlékére közösen alapí-
tott emlékplakettet 2016-ban már 
negyedik alkalommal ítéltük oda 
(Márton Gyárfás-emlékplakett kitün-
tetést Márton Huba, a székelyudvar-
helyi SC Geotop SRL ügyvezetője és 
Homolya András, a BME Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék mestertanára 
részére). A kitüntetéseket ezúttal az 
EMT Földmérő Szakosztályának dévai 
rendezvényén adtuk át 2016. május 
21-én.

Az előző évben is jeleztük, hogy 
Társaságunk (az Alapszabályában fog-
laltakkal összhangban, az IB vonat-
kozó döntése alapján) javaslattal élt a 
földügyi és térképészeti szakigazgatás 
reformjára vonatkozóan. Az IB megbí-
zásából megfogalmazott, és 2015. feb-
ruár 2-ai ülésén elfogadott „Nyílt levél” 
kezdeményezésünket a szakterületünk 
ügye szempontjából érintett miniszte-
rek (dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, dr. Hende Csaba honvé-
delmi miniszter, dr. Trócsányi László 
igazságügyi miniszter, Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter és dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter) részére, továbbá dr. 
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és 
az Államreform Bizottság elnökének 
(prof. dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektorának) 
2015. február 18-án (e-mail útján) küld-
tük el. A szóban forgó levélben kiemel-
tük, hogy az MFTTT, mint közhasznú 
jogállású szakmai civil szervezet szük-
ségesnek és időszerűnek látja, és ezért 
kezdeményezi, hogy az Államreform 
keretében a Kormány támogassa és 
iktassa törvénybe egy önálló földügyi 
és térképészeti ügynökség létreho-
zását, amely a meglévő szakigazgatási 
intézményhálózat, annak informati-
kai rendszere és eddig elért eredmé-
nyei hasznosításával jöhetne létre. Ez 
lenne az a hatékony jogi és intézmé-
nyi struktúra, mely valóban szolgálná 
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a nemzetgazdaság érdekeit és kielégí-
tené az államigazgatás mai követelmé-
nyeit. Kezdeményezésünket „A föld-
ügyi és térképészeti szakigazgatás 
reformja. Javaslat az Államreform 
Bizottság részére” című leírásban fej-
tettük ki, melyet a levélhez csatoltunk, 
és megvalósítás céljából az említett 
személyek szíves figyelmébe ajánlot-
tuk. A „Nyílt levél” teljes anyagát meg-
jelentettük az MFTTT honlapján és 
a GK 2015/3–4. számában. Választ 
először az Orbán Viktor miniszterel-
nök úrnak küldött levélre kaptunk 
2015. március 5-én Bali Gabriellától, 
a Miniszterelnökség titkárságvezető-
jétől (I-1/ME/682/3(2015) nyilván-
tartási számon), amelyben jelezte, 
hogy levelünk tartalmára tekintettel 
azt illetékességből és válaszadás céljá-
ból továbbították dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter úrhoz. 
Dr. Fazekas Sándor miniszter úrtól a 
válasz 2015. december 7. keltezéssel 
(FF/456/2/2015. nyt. számon) érke-
zett meg, amelyben jelzi, hogy „a föld-
ügyi szakigazgatás különleges terü-
lete az államigazgatásnak, a politikai 
célok sikeres megvalósítására is jelen-
tős hatással van, ezáltal csak hatéko-
nyan működő szervezeti keretek között 
tudja megfelelően szolgálni a kormány-
zati célkitűzéseket és a nemzetgazda-
ság fenntartható fejlődését.” Végül a 
javaslattal kapcsolatban kiemeli, hogy 
„a szervezeti struktúra megváltozta-
tása magasabb szintű döntést igényel, 
amelyhez szükséges megvizsgálni a 
szakigazgatás működtetésének finan-
szírozásával kapcsolatos kérdéseket 
is. Célszerű az Államreform Bizottság 
figyelmét felhívni, és esetleges állás-
pontját megkérni az MFTTT javaslatá-
ról.” Ennek értelmében 2016. január 
11-én egy újabb levélben kerestük 
meg az Államreform Bizottság elnö-
két, amelyhez csatoltuk a földműve-
lésügyi miniszter idézett válaszlevelé-
nek másolatát is. Ez utóbbi két levél 
is megtalálható a Társaságunk honlap-
ján (http://www.mfttt.hu). Sajnos Patyi 
András úrtól eddig egyik levelünkre 
sem kaptunk választ. 

Szintén az IB döntése alapján levelet 
írtunk 2016. február 3-án Lázár János 
miniszter úrnak, abból a célból, hogy 
az „Államreform III. program” része-
ként „a Kormány 1958/2015 (XII. 23.) 

határozata a központi hivatalok és költ-
ségvetési szerv formában működő 
központi minisztériumi háttérintéz-
mények felülvizsgálatáról" nyilvános-
ságra hozott felsorolásában szereplő, 
és szakmai kompetenciánkba sorol-
ható Földmérési és Távérzékelési 
Intézet (FÖMI) ügyében a dön-
tést elősegítendő, néhány megfon-
tolandó szempontot bemutassunk. 
Lényegében a FÖMI egységes intéz-
ményként történő megtartását támo-
gattuk. Válaszlevelet dr. Kovács Zoltán 
úrtól, a Miniszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitkárától kap-
tunk 2016. március 2-án. Mindkét levél 
teljes terjedelmében a Társaságunk 
honlapján megtalálható. A szervezeti 
átalakításokról szóló kormányhatáro-
zat meghozatalakor szakmai vélemé-
nyünk súlya kevésnek bizonyult. A 
FÖMI 2017. január elsejével hivatalo-
san, jogutódlással megszűnt, feladatait 
a Budapest Főváros Kormányhivatala 
(BFKH) Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya látja el. Viszont 
a FÖMI egységeit nem szervezték ki, az 
Intézet egy egységben maradt, a BFKH 
korábbi Földhivatali Főosztályával von-
ták össze úgy, hogy a két korábbi egy-
ség a saját telephelyein (a Bosnyák 
téren és Pencen, illetve a Sas utcában, 
a FÖMI korábbi székhelyén) működik 
tovább.

Szakosztályaink és területi csoportja-
ink többsége a lehetőségekhez mérten 
aktívan és eredményesen működött. 
Külön is kiemeljük a Szeniorok Tóth 
Ágoston Klubját és a Mérnökgeodéziai 
Szakosztályt a rendszeres találkozóik 
miatt. Sikeresek és eredményesek vol-
tak a területi csoportjaink által az év 
folyamán szervezett rendezvények, így 
például (időrendi sorrendben):
a) Vas Megyei Földmérő Szakmai Nap 

(Szombathely, 2016. január 26.),
b) Tolna Megyei Földmérő Nap (Paks, 

2016. március 25.),
c) VIII. Tavaszi Mérnöknap, 

Nógrád-2016 (Salgótarján, 2016. 
április 12.),

d) Budapesti és Pest Megyei Földmérő 
Szakmai Nap (Budapest, 2016.  
április 20.),

e) Földmérő Nap (Miskolc, 2016. 
október 6.),

f) Baranya Megyei Földmérő Szakmai 
Nap (Pécs, 2016. november 23.) ,

g) Békés Megyei Földmérő Szakmai 
Napok (Békéscsaba, 2016. novem-
ber 23-24.).

Ezeket többnyire a megyei Mérnöki 
Kamarákkal (illetve Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozatával) és 
a Kormányhivatalok Földhivatali 
Főosztályaival együttesen szervezték 
meg. Ezen felül területi csoportjaink 
közreműködtek több megyeszékhe-
lyen a mérnöki kamara szervezésében 
rendezett továbbképző előadások szak-
mai programjának összeállításában 
(Budapest, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, 
Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, 
Zalaegerszeg és Veszprém).

Társaságunk folyamatos működte-
tése céljából az elmúlt év során 6 IB 
és 3 Választmányi ülést tartottunk, 
továbbá két alkalommal hívtuk össze 
a Közgyűlést. Az IB-üléseken az idő-
szerű feladatok megvitatása mellett 
a szakosztályaink és területi csoport-
jaink tevékenységéről tájékoztató-
kat, beszámolókat hallgattunk meg és 
fogadtunk el. Az Alapszabályunkat nem 
módosítottuk, bár kisebb változtatását 
a teljeskörű tartalmi összhang elérése 
(az apróbb ellentmondások meg-
szüntetése) és a szakosztályok szak-
mai szempontú átalakítása indokolja 
a közeli jövőben.

Képviseltettük a Társaságunkat 
többek között a Magyar Katonai 
Térképészet Napján (február 3-án), a 
Magyar Bányamérő Szakcsoport ala-
pításának 50. évfordulójára szervezett 
ünnepségen (június 9-én) és a BPMK 
alapításának 20. évfordulójára szerve-
zett jubileumi ünnepségen (november 
25-én).

Testületi üléseinkre a Felügyelő-
bizottság (FB) elnökét és tagjait min-
dig meghívtuk, akik rendszerint részt 
is vettek azokon. Konstruktív észrevé-
teleikkel nagyban segítették a Társaság 
működtetését.

Társaságunk részére továbbra is 
munkát jelentett az új földmérési és tér-
képészeti törvényhez kapcsolódó vég-
rehajtási rendeletek véleményezése a 
szűkre szabott határidő betartásával.

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) a földmérőmérnöki foglalko-
zás és a földmérők által végzett fontos 
tevékenység megbecsülése és a köz-
nyilvánosság előtti elismertetése céljá-
ból 2016-ban március 18-át az „Európai 



8

Horváth Gábor István – Ádám József: Eredmények és feladatok

2017 / 1  (69. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

Földmérők és Geoinformatikusok 
Napjává” nyilvánította. Ehhez a ren-
dezvénysorozathoz egész napos 
konferenciával (a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) Darányi Ignác-
termében) kapcsolódtunk március 
17-én (immár ötödik alkalommal). 
Ennek szakmai programját az MFTTT 
szervezte – a magyarországi földmé-
rőket és térképészeket képviselő 
Magyar Földmérő és Geoinformatikai 
Vállalkozások Egyesületével (MFGVE) 
és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Tagozatával (GGT) együttműködés-
ben. Mindkét szervezet tagja a CLGE-
nek. A konferencia védnöke dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter volt. 
Az előadókat szakterületünk meghatá-
rozó állami, katonai, vállalati és oktatási 
intézményeiből választottuk. A rendez-
vényen 217 fő vett részt.

Társaságunk Szeniorok Tóth Ágoston 
Klubja 2016. július 2–3-án kétnapos 
kirándulást szervezett Horvátzsidány–
Kőszeg útvonalon a földmérők védő-
szentjének, Szent Tamás apostol szob-
rának Horvátzsidány Péruska Mária 
zarándokhelyén történő felavatására 
és megszentelésére. Szent Tamás apos-
tol szobrának felállítását dr. Busics 
György, Busics Imre és Csire Imre tag-
társak felhívásban kezdeményezték 
még 2016 februárjában. A kezdemé-
nyezést Társaságunk is felkarolta, az 
IB vonatkozó döntése alapján a szerve-
zést és az adománygyűjtést segítette.

Az őszi nagyrendezvényünket 
az FM Földügyi Főosztályával és az 
NKP (Nemzeti Kataszteri Program) 
Nonprofit Kft.-vel együttesen a 
„Részarány földkiadás során kelet-
kezett osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése projekt tapasztalatai” 
címmel 2016. október 26-án az FM 
Darányi Ignác-termében szerveztük 
meg (egész napos konferencia kere-
tében). A nagy érdeklődésre tekintet-
tel változatlan programmal meg kellett 
ismételnünk a rendezvényt november 
16-án. A két napon, együttesen több 
mint 400 fő (többségében földhiva-
tali munkatárs) vett részt. Ez annak is 
köszönhető, hogy dr. Kovács Zoltán 
úr, a Miniszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitkára támo-
gatta a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok érintett munkatársainak a 

konferenciánkon történő részvéte-
lét. Kérésünkre államtitkársága levél-
ben kereste meg a kormányhivatalo-
kat és a vezető kormánymegbízottakat 
annak érdekében, hogy az érintett föld-
hivatali szervezeti egységek munkatár-
sait a konferenciánkról tájékoztassák, 
valamint az azon való részvételüket 
biztosítsák.

Társaságunk közreműködött a 
„KGO 40 konferencia” elnevezésű ren-
dezvény megszervezésében, amelyre 
2016. november 7-én az FM Darányi 
Ignác-termében került sor. Az egész 
napos szakmai-tudományos és meg-
emlékező konferencia célja a Pencen 
működő, FÖMI Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium (KGO) épülete 
átadásának (1976. november 26.) 40. 
évfordulója alkalmából a KGO eddigi 
tevékenységének és jelentőségének 
bemutatása, különösen a magyar geo-
déziában. A rendezvény eredményes 
és sikeres volt.

Folytattuk Társaságunk (elsősorban 
szakosztályaink szervezésében) tava-
szi és az őszi-téli szakmai előadásso-
rozatának lebonyolítását, továbbkép-
zési jelleggel. Az előadások egy részét 
a FÖMI tanácstermében, a másik, 
nagyobbik részét pedig kihelyezett 
helyszíneken (a BME Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszékén, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékén és az Óbudai Egyetem 
ARMK Geoinformatikai Intézetében) 
tartottuk meg.

Köszönjük, hogy 2016-ban is 
Társaságunk tagjai maradtak, fizették a 
tagdíjat, és ezzel is segítették munkán-
kat. Az IB javaslata és a Választmányunk 
megállapítása alapján a Társaságunk 
Közgyűlésének 2016. december 13-ai 
döntése alapján, a 2017. évi tagdíjak 
az előző évhez képest nem változtak. 
Ennek értelmében az aktív dolgozók 
esetében a tagdíj 10 000 Ft. Diákok, 
egyetemi hallgatók és nyugdíjasok szá-
mára változatlanul 5000 Ft (folyóirat 
nélkül 1000 Ft). A GK szakmai folyó-
iratunk előfizetési díja nem MFTTT-
tagok és közületek részére továbbra is 
18 000 Ft + áfa. A jogi tagdíjak összege 
sem változott. Az egyéni tagjainknak 
teljes körű hozzáférést biztosítunk a 
honlapunkhoz, és természetesen a tag-
díj befizetése ellenében rendszeresen 
kapják a GK szakmai folyóiratunkat. 

Továbbá Társaságunk tagjai az MFTTT 
rendezvényein alacsonyabb részvételi 
díjjal vehetnek részt.

A 2017. év is mozgalmasnak ígér-
kezik az MFTTT életében. Néhány 
kiemelt feladatunk: a Társaság pénz-
ügyi egyensúlyának megőrzése, melyet 
alapvetően a taglétszám megtartásá-
val, illetve emelésével, továbbá ered-
ményes pályázati tevékenység alap-
ján, valamint a társszervezetekkel és 
szakmai intézményekkel történő kap-
csolatok erősítésével remélünk bizto-
sítani. Fontosnak tartjuk az MFTTT tag-
létszámának emelését. Jelenleg 524 fő 
regisztrált tagunk van, amelyből 424 fő 
fizetett tagdíjat (mintegy 80 tagtársnak 
két-három évi tagdíjfizetési elmaradása 
van). A taglétszámmal nem lehetünk 
elégedettek, annál is inkább, mert tudo-
másunk szerint az MMK GGT kereté-
ben valamivel több, mint 1100 regiszt-
rált földmérő kamarai tagot tartanak 
nyilván. Sajnos a fiatal szaktársainkat 
nehéz megnyerni a társasági (közéleti-
társadalmi) munkára.

Szeretnénk elérni, hogy a nemzet-
közi szervezeteknek a 2017. évi tagdí-
jat is be tudjuk fizetni. (Ezt meg tud-
juk valósítani, mert az elmúlt év végén 
dr. Fazekas Sándor miniszter úr erre 
a célra egymillió forint támogatást 
hagyott jóvá az MFTTT részére.) Fontos 
célkitűzésünk az Európai Földmérők 
és Geoinformatikusok Napja (2017. 
március 22-én), valamint az őszi szak-
mai nagyrendezvényünk eredmé-
nyes megszervezése és lebonyolítása 
(a tavalyi témakörben: „Részarány-
földkiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon megszüntetése 
projekt tapasztalatai”), továbbá az 
EMT/FSz XVIII. Földmérő Találkozón 
(Tusnádfürdő, 2017. május 18–21.) 
sikeres szereplés. Feltétlenül szüksé-
ges a Társaság működőképességének 
további fenntartása és lehetőség sze-
rinti fejlesztése, a GK szakmai folyó-
iratunk kiadása és színvonalas meg-
jelentetésének biztosítása, az egyre 
népszerűbbé váló honlapunk folya-
matos működtetése és feltöltése a 
Társaságunkra vonatkozó időszerű 
ismeretekkel (pl. kitüntetettjeink, örö-
kös és tiszteleti tagjaink teljes jegyzéke 
stb.).

Kilencévi eredményes munkálko-
dás után 2016. december 31-ével dr. 
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FELHÍVÁS

Az MFTTT vezetése megköszöni tagjainak a 2016. évben felajánlott 

személyi jövedelemadójuk 1%-át.
2016-ban 130 922,- Ft érkezett Társaságunk számlájára az Önök által felajánlott 1%-os támogatásokból, melyet 

működési költségeinkre, valamint a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat előállítására fordítottunk. Megköszönve 
eddigi bizalmunkat, reméljük ez évben is megtisztelnek felajánlásukkal.

Adószámunk: 19815675-2-42
Címünk: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Közhasznú Társaságunk továbbra is számít tagtársaink támogatására.

Riegler Péter, Társaságunk örökös 
tagja megvált a GK szaklapunk főszer-
kesztői tisztjétől. A tulajdonosi jogo-
kat is gyakorló IB (az FM Földügyi 
Főosztály egyetértésével) 2017. január 
1-ével Buga László főszerkesztő-helyet-
test bízta meg a főszerkesztői teendők 
ellátásával. Az MFTTT médiafelületé-
nek működtetéséhez és szervezetéhez 
megfogalmazott és az IB által jóváha-
gyott „Irányelvek” szerint áttekintettük 
a kapcsolódó teendőket, és meg fog-
juk újítani a szerkesztőbizottságot is.

Biztosítjuk a testületi ülések (hat-
nyolc IB- és három-négy Választmányi 
ülés, valamint két-három közgyűlés) 
lebonyolítását. Egyik kiemelkedő fel-
adatunk az MFTTT soron következő, 
2017. évi (31.) Vándorgyűlésének ered-
ményes megszervezése és sikeres lebo-
nyolítása. Helyszínéről és időpontjáról 
már korábban döntöttünk (Szekszárd, 
2017. július 6–8). A Vándorgyűlés 
központi témája „Az új technológiák 
és a szervezeti változások hatása a 
magyar földmérésre és térképészetre”. 
Már el is kezdtük a szakmai program-
jának kidolgozását és meghirdetését. 
Fontos évfordulókról fogunk megem-
lékezni; nevezetesen 2017-ben lesz 150 
éves az Állami Földmérés és a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet, valamint 150 
éve lesz, hogy a magyar állam elindí-
totta a méterrendszer bevezetésével 
kapcsolatos előkészületeket.

Az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület (OMBKE) 
Bányamérő Szakcsoportja (BSZ), az 
igen sokrétű szakmai kapcsolataink 

alapján, együttműködést kezdeménye-
zett Társaságunkkal. Az ez irányú szán-
déknyilatkozatot 2016. június 9-én írtuk 
alá az „LV. Bányamérő Továbbképző és 
Tapasztalatcsere” elnevezésű OMBKE/
BSZ rendezvény keretében. Az együtt-
működési megállapodást várhatóan 
a 31. Vándorgyűlésünkön fogjuk 
aláírni.

Különösen fontosnak tartjuk geo-
déziai alkotásaink és műemlékeink 
felújítását és megbecsülését. Ezért 
csatlakozni fogunk az osztrák társ-
szervezet kezdeményezéséhez, amely 
a „Határok és határjelek hálózata” című 
projekt keretében el kívánja érni, hogy 
Közép-Európa országaiban a még meg-
lévő régi ország- és birtokhatárjeleket 
az UNESCO Világörökség listájába 
vegyék fel.

Képviseltük Társaságunkat a 
Földtudományi Civil Szervezetek 
Közösségének (FöCiK) rendezvé-
nyein. A FöCiK jelenleg 10 (köztük 
az MFTTT), korábban a MTESZ kere-
tei között működő, földtudományi 
szakmai civil szervezetet foglal magá-
ban a 2014. június 24-én aláírt együtt-
működési megállapodás értelmé-
ben. Társaságunk részt vett (immár 
harmadik alkalommal) önálló kiállí-
tással a „Földtudományos forgatag” 
rendezvényen is 2016. november 
12–13-án. 2017-ben is részt veszünk 
a FöCiK szervezésében megvalósuló, 
a „Föld napja” (2017. április 22.) és 
a „Földtudományos forgatag” (2017. 
november 11–12-én) elnevezésű ren-
dezvényeken, továbbá a kétévente 

szervezett, soron következő HUNGEO 
elnevezésű világkonferencián (a Pécsi 
Tudományegyetemen 2017. augusztus 
16–20).

Társaságunk részéről 2017-ben meg-
beszélést fogunk kezdeményezni az 
együttműködési lehetőségekről a szak-
ágazat főhatósági vezetőivel, lehetőség 
szerint államtitkári szinten.

A fentieket összefoglalva röviden 
képet alkothatunk az idei év felada-
tairól, ami egyúttal előrevetíti, hogy 
ebben az évben is dolgos hétközna-
pok várnak ránk. Bízunk a szakma haté-
kony összefogásában és gyümölcsöző 
együttműködésében a célok sikeres 
megvalósítása, a szakma előremutató 
fejlődése érdekében, függetlenül attól, 
hogy ki milyen szakterületen, milyen 
szférában tevékenykedik.

Dr. Ádám József
egyetemi tanár 
az MTA rendes tagja 
az MFTTT elnöke

BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék
jadam@epito.bme.hu

Horváth Gábor  
István
mb. főosztályvezető 
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