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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
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A Vándorgyűlés előkészületei-
ről beszámolva az elnök és a főtitkár 
elmondta, hogy a vezetőség továbbra 
is adós maradt a helyszín meglátoga-
tásával. Iván Gyula főtitkárhelyettes 
a szakosztályok és területi csoportok 
véleményét is figyelembe véve összeál-
lította a konferencia szakmai program-
jának vázlatát. A szekcióülések lehet-
séges témái a Geodézia és Kartográfia 
2016/11–12. számában és a Társaság 
honlapján az előadásokra vonatkozó 
felhívással együtt olvashatóak.

Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja (EFGN) 
alkalmából rendezett ülésnap megtar-
tásának támogatására pályázatot nyúj-
tott be az MFTTT. A pályázati anyag 
kétnaposra tervezett konferenciaprog-
ramot irányzott elő. A rendezvény első 
napja az EFGN hagyományos prog-
ramja szerint zajlik: a szakmát bemu-
tató és népszerűsítő előadásokkal, 
míg a második napon az MFTTT terü-
leti csoportjának továbbképzés-jel-
legű konferenciája, a Fővárosi és Pest 
megyei Földmérőnap kerül megrende-
zésre, amelynek programjában a ter-
vek szerint a földügy aktuális kérdé-
sei szerepelnek.

A kétnapos eseményt (a tervezett 
helyszín foglaltsága miatt) sajnos 
két helyszínen kell megrendezni. Az 
EFGN alkalmából rendezett ülésnap-
nak a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően az FM nyújt otthont a Darányi 
Ignác-teremben 2017. március 22-én, 
míg a következő napon a Fővárosi 
és Pest megyei Fölmérőnapot az MH 
Geoinformációs Szolgálat kultúrter-
mében rendezik meg. A rendezvények 
előkészítésével az IB programbizottsá-
got bízott meg, melynek elnöke Iván 
Gyula, tagjai: Dobai Tibor, Buga László, 
Siki Zoltán, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi 
Csaba és Szrogh Gabriella.

Az egyéb témák között az elnök tájé-
koztatta az IB-t, hogy dr. Riegler Péter 
– kilencévi eredményes munkálkodás 
után – 2017. január 01-től szeretne 
megválni a Geodézia és Kartográfia 
folyóirat főszerkesztői tisztjétől. A tes-
tület határozatban méltatta és köszönte 
meg a főszerkesztő munkáját, majd 
elfogadta a lemondását, valamint – 
az elnök javaslatára – indítványozta 
a Választmánynak, hogy dr. Riegler 
Péter főszerkesztői tevékenységét 

oklevél adományozásával is ismerje 
el. A tulajdonosi jogokat is gyakorló IB 
az FM Földügyi Főosztály egyetértésé-
vel 2017. január elsejével Buga Lászlót 
bízta meg a főszerkesztői teendők 
ellátásával. Dr. Ádám József indítvá-
nyozta, hogy az MFTTT médiafelületé-
nek működtetéséhez és szervezetéhez 
megfogalmazott „Irányelvek” szerint 
2017 januárjában az FM FO főosztály-
vezetője, az MFTTT elnöke, a főtitkára, 
az ügyvezető titkára és a főszerkesztő 
tekintsék át a teendőket, többek között 
tegyenek javaslatot a szerkesztőbizott-
ság megújítására. Az ülésen jelenlévő 
Riegler Péter szót kérve megköszönte 
a munkáját segítő kollégák, Hodobay-
Böröcz András, Szrogh Gabriella és 
Buga László együttműködését.

Ezt követően dr. Ádám József tájé-
koztatta a testületet néhány, az elmúlt 
értekezlet óta lezajlott eseményről:

Az elnök részt vett a Budapesti és 
Pest megyei Mérnöki Kamara 20 éves 
jubileumi ülésén.

Meghívást kapott a MOM alapí-
tásának 140. évfordulójára rende-
zett összejövetelre, amelyen szintén 
megjelent.

Megkeresés érkezett Társaságunkhoz 
a HUNGEXPO részéről egy FIG 
Working Week magyarországi lehet-
séges megrendezésével kapcsolatban. 
Tekintettel az éppen zajló szervezeti 
átalakításokra, a kezdeményezést nem 
tartjuk aktuálisnak.

Folytatódtak a megbeszélések 
azon osztrák kezdeményezéshez tör-
ténő csatlakozásról (a 2016. szeptem-
ber 12-i IB ülésen említve), amely a 
határok és határjelek világörökség 
részévé történő nyilvánítása érde-
kében szerveződik Ausztria, Svájc, 
Olaszország, Szlovénia, 
Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország és 
Magyarország terve-
zett részvételével. 
Bulgária és Románia 
még nem válaszolt a 
megkeresésre. A köte-
l e z e t t s é g v á l l a l á s t 
jelentő szándéknyilat-
kozat aláírása előtt dr. 
Ádám József Busics 
Imrével, az államhatár-
pontok ügyeivel fogla-
kozó FÖMI geodéziai 

igazgatójával közösen a dokumentá-
ció előkészítésével kapcsolatos tervet 
kidolgozza, és a következő IB ülés elé 
terjeszti.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár 
tájékoztatta a testületet, hogy a Szent 
Tamás-szobor elkészítésének és felál-
lításának költségeit teljes egészében 
fedezik a tagság és a különböző vál-
lalkozások adományai. A köszönet-
nyilvánítás megjelent a Geodézia és 
Kartográfia 2016/11–12. számában.

Egyéb hozzászólás nem lévén az 
elnök berekesztette az értekezletet.

*
A vezető testületek munkája a 

Választmány ülésével folytatódott a 
következő napirendi pontokkal:
1. Az MFTTT 2016. évi tevékenységé-

nek áttekintése és 2017. évi költ-
ségvetési tervezete, előadó: Dobai 
Tibor főtitkár

2. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, 
előadó: Dobai Tibor főtitkár

3. Egyebek
A Választmány ülését levezető dr. 
Ádám József javaslatára az első két 
napirendi pontot felcserélve tárgyalta 
az értekezlet. A változatlanul hagyott 
tagdíjak előterjesztése után Hetényi 
Ferencné megkérdezte, hogy a terve-
zett tagdíjbevétel fedezi-e a Társaság 
működési költségeit. Válaszában Dobai 
Tibor főtitkár elmondta, hogy az összes 
költség tagdíjakból történő fedezeté-
hez olyan mérvű emelést kellene vég-
rehajtani, amely a tagság teherviselő 
képességét meghaladná. 2017-ben is a 
költségek egy harmadát fedezi a tagdíj, 
a többi kiadást – az előző évek gyakorla-
tának megfelelően – egyéb forrásokból 
(pályázati támogatás, rendezvények 
és a kiadvány bevételei) tervezzük 

Beszélgetők (Dr. Csemniczky László, Homolya András,  
Rácz Kálmán, Vörös Imre)
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kiegyenlíteni. A Választmány elfogadta 
a főtitkár előterjesztését. Ezt követően 
Dobai Tibor a Társaság pénzügyi hely-
zetét és a jövő évi költségvetés-terveze-
tét ismertette az IB ülésen elmondot-
tak szerint. A Választmány vita nélkül 
javasolta a tervezetnek a Közgyűlés elé 
terjesztését jóváhagyásra.

Dr. Ádám József tájékoztatta a testü-
letet dr. Riegler Péternek a Geodézia és 
Kartográfia főszerkesztői megbízatása 
alóli felmentésre vonatkozó kéréséről, 
és indítványozta a Választmánynak, 
hogy a Társaság elismerő oklevéllel 
fejezze ki köszönetét a főszerkesztő-
nek a kilencévi eredményes munká-
ért. Az elnök javaslatát a Választmány 
elfogadta.

Az ülést vezető dr. Ádám József java-
solta a jelenlévőknek, hogy az utolsó 
napirendi pont keretében előterjesz-
tésre tervezett tájékoztatókat a közgyű-
lésen hallgassák meg.

*
A Közgyűlés napirendje a követ-

kező volt:
1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Ádám 

József elnök
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők 
megválasztása, előterjesztő: Dobai 
Tibor főtitkár

3. Tájékoztató a Társaság aktuális 
ügyeiről, előadó: dr. Ádám József 
elnök

4. A Mandátumvizsgáló Bizottság 
elnökének jelentése

5. A Társaság 2017. évi tagdíjainak 
jóváhagyása, előterjesztő: Dobai 
Tibor főtitkár

6. A Társaság 2017. 
évi költségvetésének elfo-
gadása, előadó: Dobai Tibor 
főtitkár
7. Egyebek
Az elnöki köszöntő után 
a jelen lévők dr. Mihály 
Szabolcsot ,  Hetényi 
Ferencnét és Rácz Kálmánt a 
Mandátumvizsgáló Bizottság 
tagjaivá választották. Dr. 
Ádám József röviden beszá-
molt a vezető testületek (IB, 
Választmány, Közgyűlés) 
2016-ban végzett munkájá-
ról, majd néhány esemény-
ről, rendezvényről tájékoz-
tatta a tagságot. Emlékeztetett 

rá, hogy az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság következő talál-
kozójának helyszíne Tusnádfürdő, ter-
vezett időpontja 2017. május 18–21. 
lesz. Elmondta, hogy az MFTTT szek-
szárdi, 31. Vándorgyűlésén megvita-
tásra tervezett témakörök a Geodézia 
és Kartográfia 2016/11–12. számában 
és a honlapon megjelentek. A szerve-
zők 2017. március 31-ig várják az elő-
adók jelentkezését.

Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést 
a Geodézia és Kartográfia főszerkesz-
tőjének döntéséről és átnyújtotta dr. 
Riegler Péternek a Választmány által 
adományozott elismerő oklevelet, és 
a Társaság ajándékát, Plihál Katalin: 
Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 
című, éppen most megjelent könyvét 
valamint a Geodézia és Kartográfia ez 
évi utolsó számának borítójával felcím-
kézett tokaji boros palackot.

A leköszönő főszerkesztő megkö-
szönte elsősorban a lapban publikáló 
szerzők hozzájárulását a folyóirat ered-
ményes megjelenéséhez és a főszer-
kesztői munkához nyújtott támogatást 
Hodobai-Böröcz Andrásnak, Szrogh 
Gabriellának, Besenyei Lillának és 
Buga Lászlónak. Riegler Péter a jövő-
ben a Dél-Dunántúli régió szakmai 
eseményeiről szóló tudósításaival 
továbbra is aktív részese lesz a folyó-
irat megjelentetésének.

A levezető elnök tájékoztatást 
adott az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja alkalmá-
ból tervezett ülésnap és az azt követő 
Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap 
idejéről és helyszínéről.

Ezt követően a Köz-gyűlés meghall-
gatta a Mandátumvizsgáló Bizottság  
elnökének a jelentését. Dr. Mihály 
Szabolcs bejelentette, hogy a 
Közgyűlésen 28 egyéni tag és 7 jogi 
tag képviselője vesz részt szavazati 
joggal.

Dobai Tibor főtitkár előterjesztette 
a 2017. évi tagdíjra vonatkozó javas-
latát, amelyet a Közgyűlés jóváha-
gyott. Ezek szerint az egyéni éves tag-
díj 10 000 Ft (nyugdíjasok és diákok 
részére 5 000 Ft), a jogi tagok az alkal-
mazottak számától függő éves hozzájá-
rulást fizetnek:

10 fő létszámú szervezet esetén: 
24 000 Ft,
11-30 fő létszámú szervezet esetén: 
84 000 Ft,
31-50 fő létszámú szervezet esetén: 
120 000 Ft,
50 fő feletti létszámú szervezet esetén:  
240 000 Ft.

A Geodézia és Kartográfia előfizetési 
díja nem MFTTT-tagok és közületek 
részére: 18 000 Ft + áfa.

A testület meghallgatta az IB és 
Választmány által elfogadásra javasolt 
jövő évi költségvetés- tervezetet, ame-
lyet vita nélkül elfogadott.

Zárásként dr. Ádám József min-
denkinek békés, boldog ünnepeket 
kívánt, megköszönte a Társaság műkö-
dése érdekében végzett éves munkát 
és végül meghívta a jelen lévőket egy 
pohár pezsgőre, egy évzáró baráti 
beszélgetésre.

A beszámolót összeállította:
Buga László

Dr. Riegler Péter átveszi az okleveletA jelen lévők számbavétele
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Térképészeti Tudományos 
Nap az MTA-ban

2016. december 9-én délelőtt első 
alkalommal került megrendezésre 
a Térképészeti Tudományos Nap a 
Magyar Tudományos Akadémia szék-
házában. A Földtudományok Osztálya 
Társadalom- és Természetföldrajzi 
Tudományos Bizottságainak 
Kartográfiai Albizottsága és az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke által szervezett rendezvény-
nek két lényeges motívuma volt: A 
2015–2016-os Térképek Nemzetközi 
Éve magyar rendezvényeinek a hiva-
talos lezárása, illetve Klinghammer 
István professzor üdvözlése 75. szüle-
tésnapja alkalmából.

A tudományos ülés díszvendége 
Georg Gartner professzor volt, a 
Nemzetközi Térképészeti Társulás 
volt elnöke, a bécsi Műszaki Egyetem 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Tanszékének a vezetője, aki a „The 
relevance of Cartography as a 
scientific discipline” című előadással 
nyitotta meg a rendezvényt. Izgalmas 
bemutatója során kifejtette a modern 
térképészet helyét és szerepét a mai 
tudományban. Ezután Klinghammer 
István professzor „A reneszánsztól a 
reformáció koráig – a topográfiai tér-
képezés kialakulása” című előadásá-
val összefoglalta a térképészet törté-
netének egy fontos fejezetét, a 15. és 
a 17. század között kiadott legjelleg-
zetesebb térképek és a hozzájuk kap-
csolódó művek bemutatásával. A követ-
kező, „Magyarország Nemzeti Atlasza 

legújabb kiadása” című előadás-
sal az MTA CSFK Földrajztudományi 
Intézet igazgatója, Kocsis Károly és 
Nemerkényi Zsombor, az intézet mun-
katársa a jelenbe repítette vissza a hall-
gatóságot. A gazdagon illusztrált, szá-
mos térképet tartalmazó előadás során 
a közönség naprakész információk-
kal gazdagodott az ország új nemzeti 
atlaszának a munkálatairól. A negye-
dik előadás is egy szerzőpáros műve: 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Földrajzi Intézetéből érkezett 
Bartos-Elekes Zsombor Nemerkényi 
Zsomborral együtt bemutatta közös 
előadásukat „Magyar László térké-
pei Kolozsvártól Gotháig” címmel. 
A jelenlevők először megismerhet-
ték a 19. században Közép-Afrikát 
kutató magyar utazó életének legfon-
tosabb momentumait, és utána rész-
letesen megismerkedhettek a Magyar 
Lászlótól fennmaradt kéziratos térké-
pekkel, illetve az ő munkássága alap-
ján más szerzők által készített térké-
pekkel is. A következő – „Tematikus 
térképek virtuális glóbuszokon” című 
– előadással Gede Mátyás, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék oktatója általános és mindenki 
részére érthető képet adott arról, 
milyen új megoldásokkal kísérleteznek 
a mai térképészek annak érdekében, 
hogy a tematikus adatok háromdimen-
ziós ábrázolása minél szemléletesebb 
legyen. Az ülés záró előadását Zentai 
László, az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék vezetője, a 
Nemzetközi Térképészeti Társulás 
főtitkára tartotta „Gondolatok a 

modern kartográfiáról” címmel. A 
több területet átölelő bemutatóban 
nem csak a kartográfia legújabb ered-
ményeiről és kihívásairól volt szó, 
hanem összefoglalóan is beszámolt 
a Nemzetközi Térképészeti Társulás 
jelenlegi tevékenységéről és jövőbeni 
terveiről.

Az ülésen elhangzott bemutatók 
tartalma megtekinthető a következő 
címen: http://lazarus.elte.hu/hun/mta-
kart/ttn-2016/ttn2016.htm. Ugyanitt 
letölthető a tudományos napra készí-
tett absztraktfüzet, amely az öt magyar 
előadás kivonatát tartalmazza.

Ezt az első tudományos ülést egy 
hagyományt teremtő rendezvény-
nek is tekinthetjük: a szervezők eltö-
kélt szándéka, hogy a továbbiakban 
minden évben megtartják ezt a tudo-
mányos napot, és ilyen módon lehe-
tőséget kínálnak a tudományos közös-
ségnek, hogy a magyar térképészet 
legújabb kutatási eredményeiről köz-
vetlenül tájékozódhasson.

Reyes Nunez José Jesús
ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék

***

Földmérőnap Baranyában

A Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság Pécsi 
Területi Csoportja Baranya megyei 
Mérnöki Kamara Geodéziai és 
Geoinformatikai Szakcsoportja a 
Pécsi Akadémiai Bizottság Földmérési 
és Térinformatikai Munkabizottsága 

Az ülésnap résztvevői (Fotó: Nemes)Georg Gartner, az ICA volt elnöke megnyitja a 
rendezvényt (Fotó: Nemes)


