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Summary

Politics in the Hungarian State 
Survey, or the Hungarian State 

Survey in Politics, Part II
Originally, I wanted to deal with the 
interrelationship of geodesy and 

politics. While reading some of the 
sources, I found this approach would 
be too general. That is, the problems of 
our professional field are not related to 
the debates between geodesy as science 
and the domestic politics, but to the 
relationship between the Hungarian 
State Survey and the current politics.

This paper discusses three major 
historical periods. I introduce the 
first period from the beginnings of 
the systematic cadastral surveys of the 
Royal Hungarian State Survey (1856) to 
the end of the Firs World War (1918). 
The second period covers the years 
between the two world wars (1919–
1945). The third period includes the 
time from the end of the Second World 
War to the political transformation 
(1945–1990).

Dr. Székely 
Domokos
okleveles. 
földmérőmérnök, 
szakmatörténeti 
kutató

Hírek

Közlemény a FÖMI 
megszűnéséről

Tájékoztatjuk, hogy a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet – az 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat, továbbá az 
egyes központi hivatalok és költségve-
tési szervi formában működő minisz-
tériumi háttérintézmények felülvizs-
gálatával összefüggő jogutódlásáról, 
valamint egyes közfeladatok átvéte-
léről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. 
rendelet értelmében – jogutódlással, 
Budapest Főváros Kormányhivatalába 
történő beolvadással megszűnt, a 
feladatait 2017. január 1. napjától 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya látja el.

Az intézményi integráció 

eredményeképpen 2017. január 1-jétől 
minden szerződéses és partneri, illetve 
egyéb jogviszonyban a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI) megne-
vezés helyébe jogutódként Budapest 
Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
lép, a jogfolytonosság biztosítása 
érdekében.

Az intézményi integráció eredmé-
nyeként a Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály továbbra is 
biztosítja a feladatok zökkenőmentes 
ellátását, változatlan helyszínen, elér-
hetőségeken és színvonalon nyújtja 
szolgáltatásait.

Bízva a további sikeres szakmai 
együttműködésben:
Budapest Főváros Kormányhivatala

Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály

Lapzárta után vált hivatalossá az infor-
máció, hogy a Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály főosztályve-
zetői beosztását 2017. január 1-jétől 
Fekete Gábor úr a FÖMI eddigi főigaz-
gatója tölti be. Munkájához erőt, egész-
séget és sok sikert kívánunk!

***

Vezetőváltás a katonai 
térképészetnél

2017. január 20-án az MH Geoinfor-
mációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúr-
termében ünnepélyes keretek között 
zajlott le a geoinformációs szolgálat-
főnöki beosztás átadása. Az ismerte-
tett határozat szerint Tóth László ezre-
dest, az MH GEOSZ parancsnokát, MH 

Székely Domokos: Politika a magyar Állami Földmérésben…, II. rész
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geoinformációs főnököt a honvé-
delmi miniszter 2017. január 16-ával 
nyugdíj előtti rendelkezési állo-
mányba helyezte. A Honvéd Vezérkar 
személyzeti csoportfőnöke megbízta 
Szalay László alezredest az MH GEOSZ 
vezetésével. A megbízás hat hónapra 
szól.

Az ünnepi állománygyűlésen a 
különböző polgári és katonai szerve-
zetek vezetői mellett részt vett töb-
bek között Horváth Gábor István az 
FM Földügyi Főosztály főosztályveze-
tője mint a szolgálatfőnök polgári part-
nere, dr. Ádám József akadémikus az 
MFTTT elnöke is. A Honvéd Vezérkar 
főnökét Varga János vezérőrnagy, 
koordinációs helyettes képviselte, aki 

beszédében röviden ismertette Tóth 
ezredes pályafutását, és méltatta a csak-
nem kilenc éves főnöki tevékenységét. 
„Bátran mondhatom, hogy ezredes úr 
példás és elkötelezett pályafutást tud-
hat maga mögött. Nemcsak a kato-
nai hivatásához volt hűséges, de a 
választott szakterületéhez is, a geo-
gráfia és a kartográfia tudományok-
hoz” – hangsúlyozta. Az új vezetőhöz, 
Szalay László alezredeshez szólva azt 
kérte, felelősséggel vigye tovább a szer-
vezetet, amelyben megvan a szaktudás, 
az akarat és azok az emberi tényezők, 
amelyek „biztos garanciáit jelentik a 
sikernek”.

A szolgálatfőnöki beosztás átadása 
formálisan a geoinformációs támogatás 

alapelveit rögzítő dokumentum, az MH 
Geoinformációs Doktrínájának átadá-
sával zajlott le.

A leköszönő szolgálatfőnök búcsú-
beszédében kiemelt néhány momen-
tumot a gazdag, 47 éves szakmai pályá-
jából, életútjából. A hármas szám 
jegyében zajlott élete: harmadik gyer-
mekként született, családjával három 
helységben lakott, három gyermeke 
született, három tanintézmény pad-
jait koptatta, a keleti harcművészetek 
három ágát művelte, három fő munka-
helye volt. Köszönetet mondott mind-
azoknak, akik segítették munkáját, és 
nem maradt adós a jó kívánságokkal 
sem: „Kívánok önöknek sikereket, bol-
dogságot, erőt és egészséget, még sok 
évig stabil katonai térképészetet, MH 
Geoinformációs Szolgálatot, gyümöl-
csöző együttműködést a polgári szak-
területekkel, katonai és civil szervek-
kel, oktatási intézményekkel.”

Az új szolgálatfőnök beszédéből 
kiderült, hogy katonatérképész pálya-
futása közel harminc éve kezdődött, 
és első osztályvezetője éppen Tóth 
László – akkor még századosi rendfo-
kozatban – volt. Szalay alezredes ezek-
kel a szavakkal fordult munkatársaihoz: 
„Friss szolgálatfőnökként mit is ígér-
hetnék önöknek, a Geoinformációs 
Szolgálat állományának? Ígérhetném 
önöknek, hogy semmi sem fog vál-
tozni, hiszen egy jól működő, sikeres 
szervezetet veszek át, és célom, hogy 
továbbvigyem azt, amit Tóth ezre-
des úr megkezdett, de ez alapvetően 
nem igaz. Nem igaz, mert a változás 

1. ábra. A határozatok ismertetése közben (Az elnökségben balról jobbra: Kovács László alezredes, 
Szalay László alezredes, Varga János vezérőrnagy, Tóth László ezredes)

2. ábra. Varga János vezérőrnagy 3. ábra. Az állománygyűlés résztvevői
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már azzal megkezdődött, hogy a 
Geoinformációs Szolgálat új parancs-
nokot kapott, és ez további személyi 
változásokat is generált: régi helyemre 
új osztályvezető került, az ő helyét is 
másvalaki fogja betölteni, és ez így 
megy tovább. Egy valami azonban 
nem fog változni: az, amit elődeim, a 
korábbi szolgálatfőnökök is megkö-
veteltek önöktől: rend és fegyelem, és 
a feladatok kiemelkedő precizitással, 
mondhatni térképészeti pontosság-
gal való végrehajtása. Úgy gondolom, 
hogy a Geoinformációs Szolgálat leg-
nagyobb tőkéje az önök szaktudása, 
legyen szó akár térképészeti, meteo-
rológiai vagy szabályzatszerkesztői 
szakterületről. Erre a tudásra ala-
pozva, szolgálatfőnökként célom a 
geoinformációs támogatás jelenlegi 
színvonalának fenntartása, illetve az 
önök tudására építve, és a XXI. század 
technikai lehetőségeit kihasználva, 
még eredményesebb térképészeti és 
meteorológiai támogatást nyújtani a 
Magyar Honvédség szervezeteinek.”

A MH GEOSZ hagyományai szerint a 
nyugalomba vonuló kollégákat obsittal 
bocsátják el a szolgálatból. Szalay alez-
redes felolvasta a Tóth László ezredes-
nek már korábban átadott „okmány” 
szövegét.

Tóth László ezredes

Tóth László Újkígyóson született 1956. 
március 2-án.

1974-ben a Kemény Gábor 
Szakközépiskolában szerzett közép-
fokú földmérő képesítést, majd tizen-
egy hónapos sorkatonai szolgálata 
(Szeged) után a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építőmérnöki Karának 

Földmérőmérnöki szakán 1975-ben 
kezdte meg egyetemi tanulmányait, 
ahol 1980-ban építőmérnöki okle-
velet szerzett. 1980–1984 között a 
Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalat Soproni Felmérési Osztály 
Győri Kirendeltségén, majd 1984–
1985-ben a Győr-Sopron Megyei 
Földhivatalban műszaki ügyintéző-
ként dolgozott.

1985. 03. 15-én került a Magyar 
Néphadsereg Térképészet i 
Intézetéhez Budapestre, ahol 1986. 
08. 31-ig geodéta tisztként teljesített 
szolgálatot. 1986. 09. 01-én az MN 
Asztrogeodéziai Állomásra helyezték 
Szentendrére, ahol 1987. 08. 31-ig tér-
képész főtiszt, 1987. 09. 01-től 1989. 
09. 30-ig tudományos kutató főmér-
nök, ezt követően 1991. 04. 30-ig 
geodéziai osztályvezető (parancsnok 
helyettes) volt. Az Asztrogeodéziai 
Állomás megszüntetésével egyidőben 
az állományt áthelyezték az MH Tóth 
Ágoston Térképészeti Intézetbe, ahol 
1993. 12. 31-ig geodéziai osztályveze-
tőként, 1995. 12. 15-ig katonai geo-
déziai osztályvezetőként tevékenyke-
dett. Az intézet többszöri átszervezését 
követően először 1995–1996-ban az 
MH Tóth Ágoston Térképészeti és 
Katonaföldrajzi Intézet törzsosztályve-
zetője, 1996. 11. 01-től 2000. 02. 15-ig 
az MH Térképészeti Hivatal igazgatási 
és szakfelügyeleti osztály vezetője, 
majd 2000. 11. 30-ig topográfiai prog-
ramigazgatója (főigazgató helyettes) 
volt. Az intézmény következő átalakí-
tásával egyidőben az MH Térképész 
Szolgálat igazgatási és szakfelügyeleti 
osztályának vezetését bízták rá, ame-
lyet 2006 végéig látott el. A következő 
szervezeti változtatás során, 2007-
ben a Térképész Szolgálatba beol-
vasztották a Meteorológiai Szolgálatot, 
és új néven MH Geoinformációs 
Szolgálatként működött tovább. Tóth 
László 2008-ig volt a szervezet főmér-
nöke (szolgálatfőnök-helyettes).

Szolgálati ideje alatt továbbképezte 
magát, 1994-ben részt vett az ameri-
kai hadsereg Védelmi Térképészeti 
Iskolájának vezetői továbbképzésén, 
1995-ben a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia Hadtudományi Tanfolyamán 
hadműveleti-harcászati tiszti képe-
sítést szerzett. 2000-ben elvégezte a 
Budapesti Műszaki Egyetem geodéziai 

okleveles szakmérnöki szakát, ahol 
kataszteri szakmérnöki oklevelet 
kapott. 2009-ben befejezte a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Felsőfokú Vezérkari Tanfolyamát. 
2011-ben középfokú angol nyelvvizs-
gát tett.

Katonai szakmai pályafutása alatt 
elöljárói számos katonai kitüntetéssel 
ismerték el munkáját, többek között a 
Szolgálati Érdemjel arany fokozatával 
(2005) és a Babérkoszorúval Ékesített 
Szolgálati Érdemjellel (2010). 2005-
ben az HM Térképész Szolgálat főnöke 
Rédey-emlékplakettel tüntette ki.

Tóth László elvált, három gyermek 
édesapja.

Szabó Gyula ezredes nyugál-
lományba vonulása után, 2008. 
július 25-én nevezték ki az MH 
Geoinformációs Szolgálat parancsno-
kává, MH geoinformációs főnökké. 
A beosztásba helyezéssel egyidejű-
leg megkapta az ezredesi rendfoko-
zatot. Nyolc és fél éven keresztül volt 
a magyar katonai térképészet veze-
tője. Vezetőként aktívan részt vett az 
MFTTT munkájában is, az intézőbizott-
ság tagjaként.

2017. január 16-i hatállyal a honvé-
delmi miniszter nyugdíj előtti rendel-
kezési állományba helyezte.

Szalay László alezredes

Szalay László Kapuváron született, 
1968. június 26-án.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai 
Karán földmérő üzemmérnöki okle-
velet szerzett 1990-ben. Ez köve-
tően 1990–91-ben Szentendrén a 
Magyar Honvédség Asztrogeodéziai 
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Állomásának Geodéziai osztályán tér-
képész tisztként teljesített szolgálatot. 
1991–1997 között a Magyar Honvédség 
Tóth Ágoston Térképészeti Intézet, 
Topogeodéziai osztályának geodéta 
tisztje majd geodéta főtisztje, 1997–
2000 között a Magyar Honvédség 
Térképészeti Hivatal, Katonai geodé-
ziai alosztály vezetője volt.

2000-ben beiskolázták a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Földmérő és térinformatikus 
mérnöki szakára (térképész hadmér-
nök szakirány), ahol földmérő és térin-
formatikai mérnöki oklevelet szerzett. 
2004–2006-ban a Magyar Honvédség 
Térképész Szolgálat vezető állományá-
ban térképtervező és ellenőr főtiszti 
beosztásban tevékenykedett, majd 2006-
ban kinevezték a Térképészeti támogató 

osztály osztályvezetőjévé. Az MH 
Térképész Szolgálat 2007. évi átszerve-
zése után ugyanezt a beosztást töltötte 
be, ahol a Magyar Honvédség térképé-
szeti biztosítási, támogatási feladatainak 
tervezését, szervezését irányította.

2016-ban elvégezte a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Felsőfokú 
Vezetőképző Tanfolyamát.

Szolgálati ideje alatt különböző szak-
tanfolyamokon, külföldön is bővítette 
tudását, többek között a Bundeswehr 
Térképész Szolgálatánál, a NATO 
oberammergaui (Németország) és 
latinai (Olaszország) továbbképző köz-
pontjaiban. Két idegen nyelven beszél, 
felsőfokú német és angol nyelvvizsgát 
tett 1998-ban illetve 2009-ben.

Munkáját elöljárói számos katonai 
kitüntetéssel, többek között „Az év 

katonája” kitüntető címmel (2012) 
valamint Rédey-emlékplakettel (MH 
geoinformációs szolgálatfőnöki kitün-
tetés) ismerték el.

Szalay László alezredes nős, három 
gyermek édesapja.

A Magyar Honvédség személyzeti 
csoportfőnöke 2017. január 16-i hatály-
lyal kinevezte a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat megbízott 
főnökévé.

A szerkesztőség nevében számos 
aktív nyugdíjas évet kívánunk Tóth 
László ezredes úrnak. Gratulálunk 
Szalay László alezredes úrnak új beosz-
tásához, amelynek eredményes ellátá-
sához sok sikert, erőt és egészséget 
kívánunk.

Buga László

Rendezvények

Testületi ülések

Az MFTTT vezető testületei, az 
Intézőbizottság, a Választmány és a 
Közgyűlés 2016. december 14-én tar-
tották ez évi utolsó értekezletüket.

Az Intézőbizottság napirendjén a 
következő témák szerepeltek:
1. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, 

előadó: Dobai Tibor 
2. A Társaság aktuális pénzügyi hely-

zete és 2017. évi költségvetésének 
tervezete, előadó: Dobai Tibor és 
Szrogh Gabriella

3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének 
előkészítése, szakmai programjá-
nak kialakítása, előadó: Dobai Tibor 
és Iván Gyula

4. Egyebek
Az ülés megnyitása után dr. Ádám 
József elnök (szinte bevett gyakor-
latként, az egyéb megtárgyalandó 
kérdések közül előre hozva) rövid 
tájékoztatást kért az FM Földügyi 
Főosztály vezetőjétől a FÖMI meg-
szüntetésével kapcsolatos helyzet-
ről. Horváth Gábor István elmondta, 
hogy a korábbi elképzelésekkel ellen-
tétben a Kormányhivatalban nem jön 
létre a FÖMI-ből egy önálló főosz-
tály, hanem összeolvad a Földhivatali 

Főosztállyal és az így létrejövő szerve-
zeti egység látja el az Intézet által eddig 
végzett összes feladatot. A tervek sze-
rint a megyei kormányhivatalokban 
működő Földhivatali Főosztályok az 
Élelmiszerlánc-biztonságfelügye-leti 
Főosztályokkal összeolvadva végzik 
tovább munkájukat.

A tájékoztató meghallgatása után 
az elnök önálló, 4. napirendi pont-
ként javasolta megtárgyalni az Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja alkalmából szervezett ülésnap 
előkészítését. Célszerűségi okok miatt 
javasolta továbbá az első két napirendi 
pont felcserélését. Az új napirend elfo-
gadása után Dobai Tibor főtitkár előter-
jesztette a vezetőség 
javaslatát a tavalyi 
évben felemelt tag-
díjak változatlanul 
hagyására. Az IB vita 
nélkül elfogadta az 
indítványt.

A Társaság pénz-
ügyi helyzetéről a 
főtitkár elmondta, 
hogy a tervezett-
nél kedvezőbben 
alakul a mérleg. Az 
IB-tagoknak előre 

megküldött tájékoztató szerint a ter-
vezett 100  000 Ft helyett várhatóan 
több mint 1 000 000 Ft plusszal zárjuk 
a 2016. évet. A jövő évi bevételek és 
kiadások (az előző év szigorú tervezési 
és gazdálkodási elvei szerint összeál-
lítva) jelentősen nem változnak. A nem-
zetközi tagdíjak anyagi rendezéséhez 
az FM ígéretét bírjuk, és számítunk a 
31. Vándorgyűléshez kilátásba helyezett 
szponzori (MOL, MÁV) támogatásokra 
is. (December 14-én délután kapta a 
titkárság az értesítést, hogy Fazekas 
Sándor miniszter 1 000 000 Ft támo-
gatást hagyott jóvá az említett célra.) 
A költségvetés-tervezetet a testület a 
Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta.

Ülésezik az Intézőbizottság


