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Áder János Magyarország köztársasági 
elnöke nemzeti ünnepünk, március 
15. alkalmából Széchenyi-díjat ado-
mányozott

Ádám József geodéta, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Építőmérnöki Kara 
Általános és Felsőgeodézia Tanszéké-
nek egyetemi tanára, a Magyar Föld-
mérési, Térképészeti és Távérzékelési 
Társaság elnöke, a Bajor Tudományos 
Akadémia Német Geodéziai Bizottsá-
gának levelező tagja részére a geodé-
zia területén végzett több mint négy 
évtizedes, kiemelkedően eredményes 
kutatómunkája, valamint sokoldalú, 
nemzetközileg is elismert tudomány-
szervezői és jelentős egyetemi oktatói 
tevékenysége elismeréseként.
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter Fasching Antal-díjat ado-
mányozott

Botond Gábor Lászlónak, a 
KOMUNÁLINFÓ Zrt. vezérigazgatójá-

nak, a földmérés, térinformatika és a 
térképészet terén, továbbá a térinfor-
matikai rendszerek kialakításában 
végzett hazai és nemzetközi tevékeny-
sége elismeréseként,

Tóth Lászlónak, Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat szolgálatfő-
nökének, több évtizeden át a katonai 
geodéziai technológiákban, a térké-
pezésben és térképészetben, vala-
mint a geoinformációs támogatás 
kidolgozásában végzett kiváló mun-
kája elismeréseként,

Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzatá-
nak, az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kar egyetemi docensének, 
hosszú időn át magas színvonalon 
végzett oktatási tevékenységének, a 
távérzékelés mezőgazdasági célú 
hasznosításában elért kutatási ered-
ményeinek elismeréseként.

*
A földművelésügyi miniszter az 
Életfa Emlékplakett Arany foko-
zata kitüntetést adományozta

Dr. Horváth Kálmánnak, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem professor emeritusának, a 
műszaki felsőoktatásban végzett hét 
évtizedes kimagasló oktatói, kutatói, 
tanszékvezetői tevékenysége elisme-
réseként,

*
az Életfa Emlékplakett Ezüst foko-
zata kitüntetést adományozta

Dr. Németh Gyulának, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyu-
galmazott főiskolai tanárának, a 
Geoinformatikai Intézetben végzett 
négy évtizedes oktatói és vezetői 
munkája, a selmeci diákhagyományok 
továbbélésének támogatásában kifej-
tett tevékenysége elismeréseként,

*
Miniszteri Elismerő Oklevelet 
adományozott
Huszárné Hajdu Máriának, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Karcagi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály osztályvezetőjének, két évtize-
des kimagaslóan végzett földhivatali, 
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vezetői, ügyfél- és partnerkapcsolati 
tevékenységének elismeréseként,

Molnár Juditnak, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal ingatlan-nyil-
vántartási ügyintézőjének, több évti-
zeden át az ingatlan-nyilvántartásban, a 
társasházakkal kapcsolatos ügyintézés-
ben végzett kiemelkedő szakmai mun-
kája elismeréseként,

Némethné Meier Évának, a 
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály adatszolgálta-
tási felelősének, a földmérési és táv-
érzékelési téradatok, állami alapada-
tok szolgáltatásával kapcsolatos kiváló 
színvonalon végzett ügyfélközpontú 
irányítói és vezetői tevékenysége 
elismeréseként.

A kitüntetésben részesült kollégák-
nak szívből gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk.

(Forrás: http://marcius15.
kormany.hu/foldmuvelesugyi-

miniszterium, Fotó: Kovács Zoltán)

Rendezvények

Hazatértek az „Ultra-
Supra Veteranissimus”-ok

Február 16-án családias hangulatú 
ünneplés keretében helyezték el a 
Soproni Egyetemen, az 1959-ben vég-
zett földmérő és geofizikus mérnö-
kök tablóját. Egy évtized (1949–59-ig) 
alatt, a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Földmérőmérnöki Karának két sza-
kán Sopronban, 258 földmérő és geo-
fizikus mérnöki oklevelet adtak ki. Az 
utolsó soproni évfolyam tablóján 21 
földmérő és 10 geofizikus mérnök-
jelölt látható. A 31 mérnök közül saj-
nos 17-en már az „égi sörmezők”-re 
költöztek.

Az ünnepi alkalom megszervezését 
a Földmérési és Távérzékelési Tanszék 
vállalta magára. Prof. dr. Faragó Sándor 
az intézmény rektora fogadta be az 
egykori évfolyam még élő tagjai által 
megőrzésre felajánlott emléktár-
gyat. Hozzájárult, hogy oda kerüljön, 
ahol az ifjú mérnökjelöltek első szak-
ismereteiket tisztelt professzoruk-
tól, néhai Sébor Jánostól szerezték. 

Professzor úr az 50-es évek máso-
dik felére az Erdészeti földméréstan 
Tanszéken kiváló oktatói csapatot szer-
vezett. Farkas Tibor a műszerek vilá-
gába, Teszárs Géza és Veress Sándor 
az elemi mérési és számítási műve-
letekbe, Sárkány Jenő a mérnökhöz 
méltó vázlat- és térképkészítés gyakor-
latába vezette be az évfolyamot. Tőlük 
tanultuk meg a szoros együttműkö-
dést igénylő helyszíni munka fogásait, 
1956-ban, a májusi terepgyakorlaton. 
Itt éreztük meg először a mérnöki alko-
tás örömét is, amikor hallgatóként alá-
írhattuk a Mihályi Táncsics Tsz részére 
készített üzemi térképet. Mi, az 1959-
ben valétálók, a Tűztoronnyal és tövé-
ben a ciklámennel, a városhoz és az 
Alma Materhez való hűségünket kíván-
tuk kifejezni. Ezt az eleinte évenként, 
majd ötévenként, Sopronban tartott 
– általában háromnapos – találkozók-
kal bizonyítottuk is. A két évfolyam-
társ házaspáron kívül, 14-en soproni 
leányok közül választottak feleséget. 
Nyugdíjazásunk óta negyedévenként 
Budapesten találkozunk.

Szakmánk jelképe a Föld, melynek 
méhében rejlő nyersanyagok kutatá-
sában tízen, feltárásában és haszno-
sításában nyolcan vettünk részt. Föld 
alatti mérnöki létesítmények (bányák, 
alagutak, vezetékhálózatok) létreho-
zásának és működtetésének irányí-
tására 11-en vállalkoztunk. Országos 
és helyi (ipartelepi vagy városi) célú 
alapponthálózatokat 18-an hoztunk 
létre. Topográfiai és kataszteri célra 
használatos térképrendszereket tízen 
készítettünk. Mérnöki pályánk dere-
kán zajlott a műszerek elektronizáci-
ójának és a központi, majd a személyi 
számítógépek alkalmazásba vételé-
nek forradalma. Hárman a szénhid-
rogén kutatások új műszereinek és 
módszereinek, digitális adatbázisa-
inak létrehozásával és felhasználásá-
val foglalkoztak. Négyen a földi, légi 
és űrfelvételek pontfelhőinek digitá-
lis adatgyűjtésére dolgoztak ki eljárá-
sokat, illetve a GPS-technika beveze-
tésén és elterjesztésén munkálkodtak. 
Az egyetemtől nemcsak szűk szakmai 
ismereteket, hanem innovációs kész-
séget is kaptunk, amelyekkel a föld-
mérés és a geofizika mellett – életünk 
során – más szakterületek fejlesztésé-
hez is hozzájárultunk. Ketten kandidá-
tusi, ketten egyetemi doktori fokozatig 
jutottak, kilencen második oklevelet 
is szereztek. Hárman, hosszabb-rövi-
debb ideig az Alma Mater oktatói vol-
tak, illetve a soproni Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézet munkáját 
is támogatták. Néhányan a nagycenki 
és a penci kutatóállomások születésé-
nél is bábáskodtak. Egy társunk Állami 
Díjat kapott.Az ünnepség résztvevői


