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Dusnoki Sándor

1928–2017
Életének 89. évében, 2017. január 9-én 
elhunyt Dusnoki Sándor ezredes, a 
magyar katonai térképészet egykori 
vezetője.

A katonai tiszteletadással rende-
zett temetésén a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat személyi 
állománya, a Honvédelmi Minisztérium 
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársai, az MN Térképész 
Szolgálat Főnökség egykori munkatár-
sai, a nyugállományú katonatársai, pol-
gári kollégái január 30-án a Farkasréti 
temetőben kísérték utolsó útjára a 
Magyar Honvédség halottját.

Dusnoki Sándor ezredes 1928. július 
8-án született Szakmáron. Középiskolai 
tanulmányait Kalocsán végezte, és ott 
is érettségizett.

Sorkatonai szolgálatát 1950. május 
2-tól 1951. március 16-ig töltötte 
Szekszárdon, majd Mátyásföldön.

Ezt követően jelentkezett az MN 
Térképészeti Intézet térképész tiszti 
iskolájába, amelynek elvégzése után 
– 1952. március 15-én – előléptet-
ték alhadnaggyá, és beosztották az 
MN Térképészeti Intézetbe. Társaival 
együtt azonnal bekapcsolódott az 
országos 1:25 000 méretarányú gyors 
helyesbítés feszített munkálataiba, ahol 
sokszor a terep bejárása után a rajzi 
munkákat éjszaka, petróleum- vagy gáz-
lámpa fényénél végezték.

Még abban az évben – 1952. szept-
ember 1-jétől – megkezdte tanulmá-
nyait a Budapesti Műszaki Egyetem 
Hadmérnöki Karán, ahol többek között 
dr. Rédey István ezredes, a magyar 
katonai térképészet kiváló képvise-
lője – akkor már, mint egyetemi tanár 
– is oktatta. Az egyetemet 1957. május 
17-én eredményesen fejezte be. A 
BME Hadmérnöki Karán végzett 27 
hadmérnökből csak hatan szolgáltak 
a Térképészeti Intézetben.

A friss diplomásokat az új felmérés 
befejezése érdekében azonnal a tere-
pes munkára irányították. Így előbb 
topográfusként, majd az újjáalakult 
Geodéziai osztályon, geodéziai alosz-
tályvezetőként dolgozott.

Ezt követően kartográfusként vett 
részt az 1:50 000 méretarányú térké-
pek helyesbítésében.

1966-tól az intézetparancsnok helyet-
tese lett, majd 1973–1976-ig az intézet-
parancsnoki beosztást töltötte be. Ez idő 
alatt kezdődött a katonai térképészet, 
azon belül az intézeti tudományos élet 
megújulása, az együttműködés kiszéle-
sedése a polgári térképészettel.

1976. december 1-jén szolgálatfő-
nökké nevezték ki az MN Térképész 
Szolgálatfőnökségre, amely beosz-
tást 1983. december 1-jéig, nyugál-
lományba helyezéséig töltötte be. 
Főnöksége alatt jelent meg a számítás-
technika a geodéziában, ekkor zajlott 
többek között a sokszorosítási tech-
nológia látványos fejlesztése, létre-
hozták a magyar katonai térképészet 
szakmatörténeti múzeumát és az MN 
Asztrogeodéziai Állomást.

Szolgálata során 1954-ben hadnagyi, 
1957-ben főhadnagyi, 1961-ben száza-
dosi, 1965-ben őrnagyi, 1971-ben alez-
redesi majd 1978-ban ezredesi rendfo-
kozatba lépett elő.

Dusnoki Sándor ezredes úr egész 
életútját végigkísérte a közösségért vég-
zett munka. Az MN Térképészszolgálat 
közösségének mindennapi életében is 
tevékeny szerepet vállalt. Jelentős része 
volt a jó munkahelyi légkör, a bajtársias 
szellem kialakításában, fenntartásában. 
Csendesen, nem hivalkodóan végezte a 
dolgát, szolgálta a magyar katonai tér-
képészet ügyét.

Elöljárói nagyra értékelték lelki-
ismeretes és eredményes munkáját. 
Pályafutása alatt tizenhárom kitün-
tetésben részesült. Több ízben meg-
kapta a Haza Szolgálatáért Érdem Érem 
arany és ezüst fokozatát. Emellett szá-
mos magasabb parancsnoki és parancs-
noki dicsérettel ismerték el munkáját. 
A szolgálatfőnöki beosztásában vég-
zett szakmai és vezetői tevékenységét 
a szovjet és a bolgár hadsereg térké-
pészszolgálatai is kitüntetésekkel mél-
tányolták. A katonai és a polgári térké-
pészet jó együttműködése érdekében 
végzett munkáját a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Miniszter a 
Térképészet Kiváló Dolgozója, majd 
a Kiváló Munkáért kitüntetésekkel 
ismerte el.

Dusnoki ezredes úr a nyugdíjazása 
után, már 1986-ban bekapcsolódott 
az MN Budapesti Nyugállományúak 
Klubja Térképész tagozatának munká-
jába. 1995–1996 között a tagozat elnöki 
tisztségét töltötte be, ezt követően a 
tagság – munkája elismeréseként – a 
Tagozat Örökös Tiszteletbeli Elnökévé 
választotta. 2006-ban a Klub Örökös 
Tiszteletbeli Tagja is lett. Mivel a nyug-
állományúak érdekében mindig aktí-
van tevékenykedett, ezt a honvédelmi 
miniszter előbb a Honvédelemért 
Kitüntető Cím II. fokozatával, majd az 
Aranykor Kitüntető Cím Arany fokoza-
tával, az Idősek Világnapja alkalmából 
pénzjutalommal, végezetül tárgyjuta-
lommal ismerte el. 2011-ben megkapta 
a katonatérképészek legmagasabb elis-
merését, a Rédey-emlékplakettet.

Dusnoki Sándor ezredes életpályája 
összekapcsolódott a magyar katonai 
térképészszolgálat életével. Ebben a 
szervezetben irányította az egész had-
sereget érintő térképészeti támoga-
tás feladatait, és jelentős szerephez 
jutott a polgári intézményekkel foly-
tatott együttműködés szervezésében 
is. Végigtekintve szakmai életútján 
elmondhatjuk, hogy munkásságával 
öregbítette a szolgálat tekintélyét. 
Példásan tartalmas és sikeres életpá-
lyája méltó az utódok tiszteletére.

A ma katonatérképészei kegyelettel 
őrzik emlékét.

Nyugodjon békében!

Nekrológ



SZAKMAI KERETPROGRAM:
1. Szekció: A korszerű térinformatikai megoldások a mezőgazdaságban  
 (GNSS, UAV, távérzékelés stb.)
2. Szekció: Védelmi célú térinformatikai feladatok és megoldások
3. Szekció: Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok
4. Szekció: Mérnökgeodéziai kihívások (Paks, építésirányítás)
5. Szekció: Földügyi és ingatlanügyi kérdések és megoldások
6. Szekció: Térinformatikai fejlesztések, megoldások, innováció  
 (BIM, adatbázisok, szolgáltatások)
7. Szekció: A megváltozott szervezeti struktúra hatása a földmérési  
 és földügyi tevékenységre
8. Szekció: Korszerű adatgyűjtési technológiák
Ifjúsági Szekció: Az eddigi gyakorlattól eltérően az ifjúsági szekció előadásai (a beérkezett előadások 
függvényében) a témához illő szekcióba illeszkedve épülnek a programba.

Július 06. csütörtök
9.00–tól Regisztráció
10.00–12.30 Nyitó plenáris ülés
12.30–14.00 EBÉD
14.00–15.45 Plenáris ülés
15.45–16.00 KÁVÉSZÜNET
16.00–17.30 Szekció

19 h–tól BARÁTI VACSORA  
 BORKÓSTOLÓVAL

Július 07. péntek
9.00–tól Regisztráció
9.00–10.30 Szekció
10.30–10.45 KÁVÉSZÜNET
10.45–12.30 Szekció
12.30–14.00 EBÉD
14.00–15.00 Szekció
15.00–15.15 KÁVÉSZÜNET
15.15–17.15 Záró plenáris ülés
17.15 ZÁRÓ FOGADÁS

Július 08. szombat
9.00–17.00 Szakmai kirándulás

Két program választható, mindkettő 
programebéddel: 
1. Szekszárdi  városnéző séta  

idegenvezetővel,  
Bati-kilátó borkóstolóval;

2. Paks és a Lussonium ebéddel a 
Dunakömlődi Halászcsárdában

10.00–17.00 Műszerbemutató és kiállítás / poszter bemutató

TERVEZETT PROGRAM

ELŐADÓK jelentkezését 2017. május 15-ig várjuk a jelzett témakörökben!

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZNI 2017. ÁRILIS 10-TŐL, 

a program véglegesítését követően lehet majd honlapunkon, melyről értesítést küldünk tagjainknak

Részvételi díjak:
MFTTT tagsággal nem rendelkező résztvevőknek: 36 000 Ft +27% ÁFA/fő

MFTTT tagoknak 26 000 Ft +27% ÁFA/fő

Tanulóknak és szenior tagjainknak 20 000 Ft +27% ÁFA/fő
A részvételi díj magában foglalja az előadásokon való személyi és technikai feltételek biztosítását, büfét, két ebédet és a záró fogadást. 
Nem foglalja magában a szállás, a baráti vacsora és szakmai kirándulás költségeit.

Baráti vacsora ára: (borkóstolóval – 5 borsor): 8 000 Ft + 27% ÁFA/fő

Szakmai kirándulás ára: 7 000 Ft + 27% ÁFA/fő

Cégbemutató – előadás, poszter, műszerkiállítás, szoftverbemutató. workshop díja:

MFTTT tagsággal nem rendelkező cégeknek 80 000 Ft+27% ÁFA/nap

MFTTT jogi tagoknak 60 000 Ft+27% ÁFA/nap
A kiállítói díj tartalmazza a kiállítóteret, a technikai feltételeket (asztalok, konnektor), az előadás lehetőségét és az étkezést 1 fő részére. 
További személyzet esetén napi 6000 Ft+27% ÁFA részvételi díj fizetendő személyenként.

ELÉRHETŐSÉGEINK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

https://www.mfttt.hu; Tel: +36 1 222 5117; e-mail: mfttt.titkarsag@gmail.com; Budapest, XIV. Bosnyák tér 5.; Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 94.

MFTTT 31. VÁNDORGYŰLÉS
Időpont: 2017. július 6–8.

Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar aulája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

A konferencia mottója:

„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása  
a magyar földmérésre és térképészetre”






