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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
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Öten munkahelyünkön éltük át a 
szénbányászat virágkorát, majd elsor-
vasztását. Egyikünk Közép-Európa 
egyik legkorszerűbbnek elismert 
bányájának, Lyukóbányának az igaz-
gatója volt, másikunk Pécsett a liász-
program kidolgozásában vállalt fontos 
szerepet. Néhányan szakmai intézmé-
nyeink állami irányításában (HM, MÉM) 
dolgoztak, mások polgármesterként, 
országgyűlési képviselőként szolgálták 
a társadalmat. Tapasztalt mérnökök-
ként tízen jelentős szervezési és veze-
tési munkát vállaltunk a felsorolt szak-
mai egyesületek és társaságok országos 
és vidéki csoportjainak életében: 
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület, 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület, Magyar Hidrológiai 
Társaság, Mérnöki Kamara. Néhányan 
a Geodézia és Kartográfia, valamint a 
Magyar Geofizika című szaklapok szer-
kesztését is segítettük.

Hallgató korunkban átéltük a 
selmeci diákhagyományok tiltásának, 
majd újraéledésének éveit. Későbbi 
Valétaelnökünk, néhány hagyomány-
őrző fiatal „oktató-firma” segítségé-
vel megszervezte „balekká keresz-
telésünket”. Az esemény 1957 őszén 
történt, a Lővérek csendes zugában 
álló Alpesi vendéglő felső különtermé-
ben. A rendezvény zavartalan lebonyo-
lítására az alsó teremben ülő néhány 
civilruhás rendőrnyomozó ügyelt. A 
selmeci diákhagyományokat napjaink-
ban (2014-től) már a magyarság szel-
lemi kincseinek nemzeti értéktára őrzi. 

Néhányan életünk 
során mi is hozzá-
járultunk megőrzé-
séhez, ápolásához, 
továbbadásához a 
Sopronban, Miskolcon és 
Székesfehérváron 
valétáló ifjabb nem-
zedékek számára. 
Életútjainkat, a 
Székesfehérváron 
2000-ben megje-
lent: „A hal(l)hatat-
lan évfolyam” című 
magánkiadvány-
ban írtuk le. A 
könyvecskének 

egy példányát az egyetem levéltárá-
ban helyeztük el.

    A tablót egyik évfolyamtársunk 
családja budapesti lakásán őrizte. 
Halála után fia, ifjabb Jávor János adta 
át az évfolyamnak. A Sopronba jutta-
tásban többen is segítettek. Az elhe-
lyezés előtti restaurálást Benke Attila 
végezte. A tabló a főépület I. emele-
tének folyosójára került, átadásánál 
Németh Kálmán az évfolyam, prof. 
dr. Faragó Sándor az átvevő egyetem, 
Király Géza pedig az érintett tanszék 
nevében mondott rövid beszédet. 
Az évfolyam öt megjelent képvise-
lője valétaszalagot viselt. Az ünneplés 
végén a házigazdákkal együtt énekel-
tük el az Erdész Himnuszt.

Dr. Németh Gyula aranyok-
leveles földmérőmérnök

***

Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok 
Napja 2017

Az MFTTT már hatodik alkalommal 
rendezte meg a Földművelésügyi 
Minisztérium közreműködésével 
2016. március 22-én az FM Darányi 
Ignác-termében az Európai Földmérők 
és Geoinformatikusok Napja alkal-
mából a CLGE (Comité de Liaison 
des Géomètres Européen – Európai 
Földmérők Tanácsa) kezdeményezé-
sére indított, évente ismétlődő konfe-
renciát. Ez alkalommal – a CLGE javas-
latára – Guillaume Henri Dufour 
tábornok (1787–1875) a svájci állami 
térképészeti hivatal (Bundesamt für 
Landestopografie, Swisstopo) alapí-
tója és első igazgatója munkásságára 
is emlékeztünk.

A dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter védnöksége alatt zajló 
rendezvény – ez évben is nagyon gaz-
dag – programját a szervezők ezúttal is 
úgy próbálták meg összeállítani, hogy 
átfogó képet adjon arról, hogy hol áll és 
merre tart ma földmérés, távérzékelés, 
térképészet a világban és beszámoljon 
a hazai eredményekről, képességekről 
és feladatokról.

A 180 fő regisztrált résztvevő csak-
nem teljesen megtöltötte a termet, 
azonban a néhány üres széken elfért 
volna pár egyetemi hallgató, a szakmát 
még most kezdő fiatal kolléga.

Dr. Ádám József az MFTTT elnöke 
köszöntötte a hallgatóságot és megnyi-
tója után röviden ismertette Guillaume 
Henri Dufour tábornok munkásságát. 
A konstanzi születésű tudós térké-

pész sikeres kato-
nai pályát is befu-
tott. Maradandót 
a svájci állami 
topográfiai térké-
pezés elindításá-
val és a szervezeti 
kereteinek meg-
teremtésével alko-
tott. Emlékét őrzi 
a svájci Alpok leg-
magasabb csú-
csa (Dufourspitze, 
4634 m) is.

A tudományos 
ülésnap programja 
a következő volt:

A tabló és őrzői: Németh Gyula, Vida Zsolt,  
Mester Sándor, Németh Kálmán, Nagy Zoltán

Közönség az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napján.
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Megnyitó és nyitóelőadás Dr. 
Ádám József akadémikus, az MFTTT 
elnöke
Mindenható GPS – mindenható 
geodézia Dr. Rózsa Szabolcs egye-
temi docens, a BME Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék vezetője
Mit mér manapság egy 
fotogramméter? Dr. Barsi Árpád 
egyetemi tanár, a BME Fotogrammetria 
és Térinformatika Tanszék vezetője
Katonai felmérések – akkor és most 
Tóth László ezredes, Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat
Új ipari forradalom a térinfor-
matikában – A fölmérő, térinfor-
matikus szakma útkeresése nap-
jainkban Dr. Szabó György egyetemi 
docens, a HUNAGI főtitkára
Az új technológiák kihívásai az 
oktatásban: UAV-k, lézerszkenne-
rek, űrfelvételek Balázsik Valéria 
adjunktus, Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai 
Intézet
Geoinformatikai szoftverfej-
lesztés Android platformon Dr. 
Czimber Kornél egyetemi docens, 
tanszékvezető, NYME Földmérési és 
Távérzékelési Tanszék
Nyíltság a köbön (szabványok, 
adatok, szoftverek) Dr. Siki Zoltán 
egyetemi adjunktus, BME Általános és 
Felsőgeodézia Tanszék
A kartográfiai vizualizáció evo-
lúciója Zentai László egyetemi 
tanár, az ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszék 
tanszékvezetője
A giCASES Tudásszövetség az erdé-
szeti térinformatika otatásáért Dr. 
Márkus Béla — Dr. Czimber Kornél
A földmérés és geoinformatika 
feladatai az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Célok programban Dr. 
Mihály Szabolcs — Dr. Remetey-Fülöpp 
Gábor— Palya Tamás
A fotogrammetria varázsla-
tos világa Balla Csilla, Budapest 
Főváros Kormányhivatal, Földmérési 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztály
Földmegfigyelési Információs 
Rendszer (FIR) — földmegfigye-
lési adatinfrastruktúra és szolgál-
tatások kialakítása Zboray Zoltán, 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Magyar Űrkutatási Iroda

A digitális légifelvétel archívum on-
line szolgáltatása Braunmüller Péter, 
Budapest Főváros Kormányhivatal, 
Földmérési Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály
LOD-ok és az épületmodellezés 
— UAV-s felmérések a Lechner 
Tudásözpontban Deák Márton, 
Lechner Tudásközpont
ZÁRSZÓ
Iván Gyula zárszavában – felidézve 
az elhangzott előadások tartalmát 
– összegezte a gazdag programot. 
Megköszönte az előadóknak a felké-
szülést és a közreműködést, a hallga-
tóságnak a megjelenést és tájékoztatta 
a hallgatóságot, hogy az elhangzott elő-
adások anyagai az MFTTT honlapján 
rövidesen elérhetőek lesznek.

A beszámolót összeállította:  
Buga László

***

Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnap

A Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest 
Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 
2017. március 23-án tartotta a tava-
szi Földmérő Szakmai Napját az MH 
Geoinformációs Szolgálat (MH 
GEOSZ) kultúrtermében, a Szilágyi 
Erzsébet fasor 7-9 sz. alatt.

A rendezvényt országosan hirdettük 
meg a megyei kormányhivatalok földhi-
vatali dolgozói és a vállalkozók részére, 
így a 300 fő jelenlévővel meg is töltöt-
tük a termet.

Rendezvényünk 
védnöke volt dr. 
György István kor-
mánymegbízott 
(Budapest Főváros 
Kormányhivatala), 
aki nyitóelőadás tar-
tásával tisztelt meg 
bennünket.

Másik védnö-
künk, Szalay László 
mérnök alezredes, 
megbízott szolgálat-
főnök (MH GEOSZ) 
nyitotta meg 
konferenciánkat.

Rendezvényünk programja nem 
tért el a meghirdetettől. A délelőtti 
előadások sorában dr. Ádám József 
akadémikus, az MFTTT elnöke az 
előző napi Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napjáról adott 
tájékoztatást, majd Horváth Gábor 
István megbízott főosztályvezető (FM 
Földügyi Főosztály) „Földügyi aktua-
litások” címmel tartott előadásában 
kitért a földmérésen kívül a többi osz-
tály feladataira is, ezzel teljes képet 
adva a hivatalának tevékenységéről.

Iván Gyula előadásában nemzetközi 
kitekintést nyújtott a földmérés helyze-
téről. Érdekes volt hallani, hogy merre 
tart a világ a földügy és a földmérés 
területén.

Jánossy Andrástól a budapesti tér-
képekről hallottunk érdekes előadást, 
Busics Imre pedig az alternatív GNSS 
adatszolgáltatás lehetőségeit mutatta 
be.

Varga Norbert a magyar-szlo-
vák országhatáron folyó munkákat 
ismertette.

Délelőtt került sor Borbély Katalin 
előadására is, aki a bejegyezhető jogo-
kat és tényeket egy csokorba szedve 
meglepett mindenkit.

Délután Szökröm Péter a kulturá-
lis örökségvédelem terén alkalma-
zott geodéziai munkákról és módsze-
rekről beszélt, majd Lovass Orsolya a 
fővárosi kiemelt beruházások helyze-
tét ismertette.

Kozári Ágnes a Központi 
Címregiszter jelenlegi állapotát 
mutatta be, ezzel kapcsolatban a hallga-
tóság képviselőinek körében is merül-
tek fel kérdések.
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Ezután Dózsa Szilvia majd Sándor 
József tartottak előadást a társasházi 
alaprajzok vizsgálatáról, valamint az 
alaprajzok adatszolgáltatásával és vizs-
gálatával kapcsolatos problémákról. 
Ez a két előadás élénk vitát indított 
el a hallgatóság körében, de a főható-
ságunktól sajnos már senki nem volt 
jelen, hogy érdemben tudjon válaszolni 
a feltett kérdésekre.

Programunk végén nem lankadó 
érdeklődés kísérte Körblné Németh 
Éva előadását az adatbázisaink jog-
szerű használatáról. Figyelemre méltó, 
hogy este 6 órakor, a konferencia zárá-
sánál még a jelentkezők fele velünk 
volt.

Köszönettel tartozunk az MH 
Geoinformációs Szolgálat vezetőjének 
a helyszín biztosításáért, és a Szolgálat 
munkatársainak a zökkenőmentes 
lebonyolításban nyújtott segítségért.

Hetényi Ferencné

***

Szép Magyar Térkép

A Lázár Deák Térképészeti Alapítvány 
és az Országos Széchényi Könyvtár 
Térképtára által meghirdetett „Szép 
Magyar Térkép” és „Digitális 
Magyar Térkép” című pályázatra 
összesen 36 pályamű érkezett. A bene-
vezett művek jelentős része papír-
alapú volt, hét turistatérkép kivételé-
vel, melyek papír és digitális formában 
is neveztek. A pályaművek tematika és 
ábrázolt terület tekintetében sokszí-
nűek voltak. Felhasználás szempont-
jából találkozhattunk terepi haszná-
latra (turistatérképek, turistaatlaszok), 
és szobai használatra (falitérképek, 
országtérképek) szánt művekkel egy-
aránt. Összességében elmondható, 
hogy a beküldött munkák többsége igé-
nyes térképészeti alkotás volt, ugyanak-
kor, a zsűri megállapította, hogy sajnos 
a korábbi éveknél kevesebb pályamű 
érkezett.

A Bíráló Bizottság a pályaművek 
díjazására nem állított fel kategóriá-
kat. A bírálati szempontokban az esz-
tétika mellett a térképek újszerűsége is 
jelentős szerepet játszott. Öt pályamű 
szerzett helyezést (megosztott első és 

második helyen), egy külön-
díjban, kettő pedig dicséret-
ben részesült.

A Bíráló Bizottság dön-
tését követően a következő 
eredmények születtek:

Első díjat nyert: 
Új turistautak Monor 
környékén  [pályázó: 
Szarvas András / A&Z 1.1 
Térképműhely], valamint 
Zsámbéki-medence, Etyeki 
dombság [pályázó: Szarvas András / 
A&Z 1.1 Térképműhely]

Az első helyen végzett két, 
1:50  000-es méretarányú turistatér-
kép az esztétikai megjelenésével, 
valamint újszerűségével nyerte el a 
bizottság elismerését. Ezen színvona-
las térképek erénye, hogy a turistatér-
képek fősodrától eltérő, a turisták által 
kevésbé látogatott területeket ábrá-
zolnak. Továbbá kiemelendő, hogy 
mindkét térkép elérhető digitális for-
mátumban is, amely manapság a kar-
tográfiában is elengedhetetlen szem-
ponttá kezd válni.

Második díjat nyert: Tapolcai-
medence [pályázó: Schwarcz Térkép], 
valamint Káli-medence és környéke 
[pályázó: Schwarcz Térkép]

A második helyen szintén két turis-
tatérkép végzett. A pályaművek minő-
ségiek, megfelelnek a turistatérképek 
szakmai követelményeinek. Az első 
helyezettekhez hasonlóan, ezek a tér-
képek is az újszerű területválasztásuk-
kal érdemelték ki a dobogós helyezést. 
Mivel ezekről a helyszínekről ritkán 
készül turistatérkép, a művek hiány-
pótlónak nevezhetők.

Harmadik díjat nyert: Fertő tó 
aktív térkép [pályázó: Cartographia] 
Az 1:80 000 méretarányban készült 
szabadidőtérkép újszerűségével, vala-
mint praktikus kialakításával nyerte 
el a harmadik helyet. A mű hűen tük-
rözi a kiadó szakmai színvonalát. 
Említésre méltó, hogy a termék egy 
„okostérkép”, mivel mobileszközt hasz-
nálva, a kiadó online termékének, a 
FunIQ-nak a segítségével bővebb infor-
máció érhető el a területről. A prak-
tikusságát tovább növeli a papírvá-
lasztás is, amelynek köszönhetően a 
térképre filctollal saját jegyzeteket, 
útvonalakat készíthetünk, majd egy-
szerűen letörölhetjük.

Meg kell említeni a kiadó egy másik 
pályaművét, a Bécs útikönyvet, amely 
gazdag útleírásaival és tematizált tartal-
mával nyerte el a Bizottság tetszését.

Különdíjat nyert: Syria, Lebanon 
[pályázó: GiziMap]

Az 1:750 000 méretarányú, Szíriát 
és Libanont ábrázoló térkép politikai 
aktualitásával nyerte el a Bizottság tet-
szését. A térkép rendkívül gazdag név-
rajzának, igényes kidolgozottságának 
köszönhetően egyértelmű elismerést 
érdemelt. A mű a kiadó korábbi évek-
ben is díjnyertes térképeinek színvo-
nalát képviseli.

A zsűri dicséretében részesült 
munkák

Magyarország borvidékei [pályázó: 
Corvina Kiadó Kft.] Az 1:600 000 mért-
arányú tematikus falitérkép hazánk 
borvidékeit ábrázolja. A tematiká-
ban helyet kapnak a főbb pincesorok, 
műemlékek is. A térkép ízléses színvá-
lasztását és esztétikus megjelenését a 
Bizottság dicséretben részesítette.

Gyula térkép 2016 [pályázó: Térkép 
Kft.]

A Gyulát ábrázoló várostérkép igé-
nyes, minőségi kartográfiai alkotás. 
Friss, időszerű, letisztult mű, amely 
a várostérképek elvárásainak eleget 
tesz. A térkép esztétikus megjelené-
sét és ábrázolását a Bizottság dicséret-
ben részesítette.

Bár a zsűri díjban nem részesítette a 
Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete 
(Pápai Ferenc) által a benyújtott Vasúti 
Útikalauz Erdélyről pályaművet, min-
denképp kiemelte a témaválasztás 
jelentőségét. A Bizottság egyöntetűen 
remek ötletnek találta a vasúti témát, 
mely a maga nemében akár műfajte-
remtő is lehet.

Szigeti Csaba doktorandusz, ELTE


