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IX. Tavaszi Mérnöknap 
Salgótarjánban

Az MFTTT Nógrád megyei csoportja, 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya (NMKH ÉFF FO) és a Nógrád 
Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Szakcsoportja által közösen szerve-
zett Földmérő Szakmai Nap 2017. 
április 4-én került megrendezésre 
„IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád – 
2017” néven Salgótarjánban. A szer-
vezők a megyeháza dísztermébe vár-
ták azt a 190 főt, akik regisztráltak a 
rendezvényre.

A szakmai nap védnöke dr. Szabó 
Sándor kormánymegbízott, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal vezetője 
volt, aki személyesen köszöntötte a 
megjelenteket.

A Földmérőnap – melyet Juhászné 
Tóth Éva, a NMKH ÉFF FO főosztály-
vezető-helyettese nyitott meg – két fő 
témakör köré szerveződött. Az egyik 
téma a magyar–szlovák határon vég-
zett földmérési és térképészeti mun-
kák voltak, melynek bemutatására az 
országhatár mindkét oldaláról kér-
tek fel előadókat a szervezők. A másik 
főtéma a földmérési és térképészeti 
tevékenység végzéséhez szükséges 
szakképzettség volt.

A rendezvény délelőtti prog-
ramjának levezető elnöke, Bózvári 
József – a NMMK elnöke –, Horváth 
Gábor Istvánt, a Földművelésügyi 
Minisztérium Földügyi Főosztályának 
(FM FF) főosztályvezetőjét kérte fel a 
nyitó előadás megtartására. A prezen-
táció a földügyi igazgatást érintő aktu-
alitásokkal foglalkozott. Az előadás 
bevezetéseként bemutatásra kerül-
tek a többcélú, komplex feladatokat 
ellátó földügyi igazgatás egyes szak-
területei, az Általános Közigazgatási 
Rendtartásról szóló 2016. évi CL tör-
vény fontosabb jellemzői, valamint a 
földügyi intézményrendszer funkci-
onális átalakítása. Ezt követően szak-
területenként ismertette az előadó 
az aktuális feladatokat. Ennek kere-
tében beszélt – többek között – a 

földforgalmi szakterületet érintő jog-
szabályi változásokról, a „Földet a gaz-
dáknak!” programról, a zártkertként 
nyilvántartott ingatlanok művelés 
alóli kivonásával kapcsolatos jogsza-
bályi módosításokról, az ingatlan-nyil-
vántartásban szereplő, adathiányos 
tulajdonjog-bejegyzések rendezésével 
kapcsolatos elképzelésekről, valamint 
a 115 évesnél idősebb tulajdonosok 
bejegyzett tulajdonjogának felülvizs-
gálatáról. A földmérési szakterületet 
érintően kitért az erdészeti adattár és 
az ingatlan-nyilvántartás közötti elté-
rések kezelésének szükségességére, a 
természetvédelmi jogi jelleg ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésére, az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésének 
felgyorsítására, valamint a földmérési 
és térképészeti tevékenység végzésé-
hez szükséges szakképzettségekre.

Horváth Gábor István, az FM FF 
főosztályvezetője nyitó előadását tartja

A szakmai nap Varga Norbertnek, 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
államhatárügyi felelősének a magyar–
szlovák államhatáron folyó földmé-
rési munkáit bemutató érdekfeszítő 
előadásával folytatódott. Ismertette 
a magyar–(cseh)szlovák államhatár 
vonalát meghatározó szerződéseket, 
az államhatár megjelölésére szolgáló 
határjeleket, a „mozgó” határvonalak 
változásához kapcsolódó földhivatali 
eljárásokat. A prezentáció foglalkozott 
az államhatárjelek mint földmérési 
jelek közérdekű használati jogának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, 
az államhatár-adatbázis tartalmával és 
szerkezetével, az államhatárokmányok 
megújításával, valamint az új határok-
mányok készítésével.

A rendezvénynek üde színfoltja volt 
a Szlovák Köztársaság Honvédelmi 
Minisztériuma Építkezési Főosztálya 

igazgatójának előadása. A rende-
zők számára nagy megtiszteltetés 
volt, hogy ing. Hedviga Májovská – 
az MFTTT tiszteletbeli tagja – közel 
300 km-t utazott azért, hogy Szlovákia 
államhatárát bemutató előadását meg-
tartsa. A személyes történetekkel fűsze-
rezett, magyar nyelven megtartott elő-
adás részletesen ismertette Szlovákia 
jelenlegi államhatárának határtérké-
peit (azok méretarányait, vonatkozta-
tási és vetületi rendszereit), határleírá-
sait, koordinátajegyzékeit, valamint az 
alkalmazott magassági alapfelületeit. 
Részletesen foglalkozott az államha-
tár megjelölésének határjeleivel, köz-
tük a hármashatárjelekkel, valamint 
a Baradla–Domica barlangrendszer-
ben található különleges föld alatti 
határjellel.

A következő előadó Homolya 
András, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszékének mes-
tertanára volt. A prezentáció a 
Műegyetemen folyó földmérő- és 
térinformatikai alapképzés, mester-
képzés és továbbképzés bemutatásá-
val adott tájékoztatást arról, hogy az 
okleveles építőmérnöki, erdőmér-
nöki, bányamérnöki vagy térképész 
végzettségű, továbbá az építőmér-
nöki szakterületen szerzett üzemmér-
nöki vagy mérnöki képesítéssel ren-
delkező szakemberek hogyan tudják 
megszerezni a 19/2013. (III. 21.) VM 
rendeletben előírt 70 kreditet ahhoz, 
hogy képesítésük elfogadható legyen 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ség végzéséhez szükséges felsőfokú 
végzettségnek.

A délelőtti program befejezé-
seként dr. Engler Péter, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézetének főis-
kolai docense mutatta be a Karon 
folyó képzéseket, valamint a GEO-t. 
Előadásának második részében került 
ismertetésre az a „Kredittanfolyam”, 
melynek keretében levelező kép-
zés formájában szerezhetik meg az 
érdeklődő kollégák a hiányzó kre-
diteket a földmérési és térképészeti 
tevékenység végzéséhez szükséges 
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szakképzettség megszerzéséhez. A 
prezentáció befejező részében az 
eddigi két kurzus tapasztalatairól tájé-
kozódhatott a közönség.

Az ebédet követően a délutáni prog-
ram levezető elnöke, Fábián József, a 
NMKH ÉFF FO földmérési szakügy-
intézője kérte fel a Navicom-Plusz Bt. 
jelen lévő képviselőit előadásaik meg-
tartására. Szigetvári Péter a Topcon 
Elit Mérőrendszert, annak hardver-
összetevőit (GT Robot mérőállomás, 
HiPer HR GNSS vevő, FC-5000 terepi 
tablet) és szoftverét (MAGNET 4.0) 
mutatta be. Bartha Csaba prezentáció-
jának első részében a multikoptereket 
és a merevszárnyú repülőgépeket 
hasonlította össze a felhasználható-
ság szempontjából. Majd ezt követően 
először a SIRIUS Pro merevszárnyú 
repülőgépet ismertette, melyet metri-
kus adatok gyűjtésére, felmérések vég-
zésére javasolt. A prezentáció máso-
dik részében pedig a Falcon 8 névre 
elkeresztelt 8 rotoros UAV-ról halhat-
tak tájékoztatást a megjelentek, melyet 
monitoringfeladatok elvégzésére java-
solt az előadó. Mindkét előadást látvá-
nyos videók színesítették.

Az utolsó előadás a felmérési, tér-
képezési vagy területszámítási hibák 
kijavításáról szólt. Fábián József elő-
adásában ismertette, hogy miért ala-
kulhatnak ki rejtett hibák az állami 
földmérési alaptérképi adatbázis 
készítése során, és milyen jogszabályi 
környezet teszi lehetővé azok kijavítá-
sát. Bemutatásra kerültek az erre irá-
nyuló hatósági eljárások részletes sza-
bályai, feltételei, korlátjai.

Az előadásokat követően a hallgató-
ságnak lehetősége volt arra, hogy véle-
ményeiket ne csak a kávészünetben és 
az ebédidőben osszák meg egymással, 
hanem az előadásokat követő konzul-
táció során is kifejthessék álláspontju-
kat az egyes témákkal kapcsolatban.

A visszajelzések alapján a hallgató-
ság az előadásokat tartalmasnak, az 
eltöltött időt hasznosnak, a rendez-
vényt sikeresnek ítélte meg, melyhez 
jelentős mértékben járult hozzá a 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, vala-
mint a szakmai nap keretében műszer-
bemutatót is tartó Navicom-Plusz Bt. 
anyagi támogatása is.

Fábián József

Testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) 
az 2017. április 7-i ülésén a követ-
kező napirendi pontokat tervezte 
megtárgyalni:
1. Az EFGN2017 és a Fővárosi és Pest 

Megyei Földmérőnap rendezvé-
nyeinek értékelése (előadó: Iván 
Gyula, Hetényi Ferencné, Szrogh 
Gabriella és Zalaba Piroska)

2. Javaslat a 2017. évi Lázár deák 
emlékérem adományozására (elő-
adó: Tóth László IB-tag, a jelölőbi-
zottság elnöke)

3.  Javaslat a 2017. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett adományozására (elő-
adó: dr. Mihály Szabolcs, a jelölőbi-
zottság elnöke)

4. „Határok és határjelek hálózata 
című” projekt UNESCO-s pályáza-
tának helyzete (előadó: dr. Ádám 
József)

5. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének 
előkészítése, pénzügyi és szakmai 
programja (előadó: Dobai Tibor, 
Iván Gyula és Szrogh Gabriella)

6. Egyebek
Az ülés megnyitása után dr. Ádám 
József elnök javaslatot tett a napirend 
kibővítésére

„A Geodézia és Kartográfia szaklap 
kiadásának helyzete” ponttal. A testü-
let a kibővített napirendet elfogadta.

Tekintettel a meghívott vendégek 
elfoglaltságára, az értekezlet először a 
Vándorgyűlés előkészítésének helyze-
tét tekintette át.

Dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és dr. Kovács Zoltán, a 
Miniszterelnökség területi közigazga-
tásért felelős államtitkára elfogadta a 
rendezvény védnökségére történő fel-
kérést, és a Miniszterelnökség támo-
gatja a földhivatali dolgozók részvé-
telét a konferencián, amelyről Palich 
Etelka a területi közigazgatás irányítá-
sáért felelős helyettes államtitkárnak a 
megyei kormányhivatalokhoz intézett 
leveléből értesült a Társaság.

Iván Gyula a programbizottság 
elnöke az IB-ülés időpontjáig 18 elő-
adó jelentkezéséről tudott beszámolni. 
Ezen felül az NKP Nkft. jelezte, hogy 
két előadást tartana az Osztatlan Közös 
Tulajdon Megszüntetése c. projektről, 
amely szakmai jelentősége és a várható 
érdeklődés miatt is önálló szekciót kap 

a programban. Az előadásokkal történő 
jelentkezés határidejét az IB javasolta 
május 15-ig meghosszabbítani.

A konferencia elnökségébe a nyitó 
plenáris ülés felkért (illetve tervezett) 
előadóit szándékozzuk meghívni, töb-
bek között dr. Kovács Zoltán állam-
titkárt, dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízottat, Ács Rezső polgármestert, 
Kassai Ferenc kamarai elnököt, Szalay 
László alezredes geoinformációs főnö-
köt, Horváth Gábor főosztályvezetőt 
és Cseri József ügyvezető igazgatót.

A Vándorgyűlés helyszínéül a veze-
tőség – a Szekszárdon tett látoga-
tás után a – PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Kar épületét választotta. A lehetséges 
szállásokról, amelyeket a konferencia 
idejére már előzetesen lefoglaltunk, 
Szrogh Gabriella tájékoztatott. A szál-
lodák mellett kisebb vendégházak, 
illetve kollégiumok nyújtanak eltérő 
árú és komfortfokozatú szálláshelyeket. 
A részletek olvashatók az interneten, a 
Társaság honlapján, az online jelentke-
zési felületen.

A vándorgyűléshez kapcsolódó 
hagyományos kirándulásokra három 
javaslatot tettek a szervezők. A konfe-
rencia előtt (a „nulladik” napon) bor-
kóstolóval egybekötött városnézésre 
nyílik lehetőség, a zárás után Gemenc 
illetve Paks a két tervezett célpont. A 
szervezéssel és rendezéssel kapcso-
latos kérdések pontosítására további 
helyszíni egyeztetésre lesz szükség, 
amelyre az elnök Szrogh Gabriellát, 
Iván Gyulát, Németh Andrást és Buga 
Lászlót kérte fel. A szakmai progra-
mot és a kirándulások részleteit az IB 
a soron következő, május 23-ra terve-
zett ülésén fogja véglegesíteni.

A Geodézia és Kartográfia kiadá-
sának helyzetéről tájékoztatva Buga 
László főszerkesztő elmondta, hogy 
Cseri József az NKP Nkft. ügyvezető 
igazgatója megbeszélésre hívta a 
Társaság elnökét és a lap főszerkesztő-
jét. A találkozó során felajánlotta, hogy 
az MFTTT és az NKP Nkft. együttműkö-
désének keretében a szaklapunk kiadá-
sának közvetlen költségeit az NKP 
Nkft. – a szükséges mértékben meg-
emelt jogi tagdíjával – teljes egészében 
fedezi. Az ügyvezető igazgató, az elnök 
és a főszerkesztő megállapodtak, hogy 
a jövőben a Geodézia és Kartográfia 


