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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 
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szerkesztőségét Mátyás László az NKP 
Nkft. műszaki vezetője is erősíti mun-
kájával, és a Geodézia és Kartográfia 
rendszeresen hírt ad a kft. közhasznú 
tevékenységéről is.

Az IB határozatával erősítette meg az 
előző értekezleten javasolt szerkesztő-
bizottság névsorát, amelyet dr. Ádám 
József elnök javaslatára Cseri Józseffel 
egészített ki a testület.

Két sikeres, egymáshoz kapcsolódó 
és egymást követő napon rendezett 
szakmai összejövetel tapasztalatait 
értékelte az IB. Az Európai Földmérők 
és Térinformatikusok Napja alkalmá-
ból az MFTTT 2016. március 22-én már 
hatodik alkalommal rendezte meg a 
Földművelésügyi Minisztérium közre-
működésével az évente ismétlődő kon-
ferenciát. Az ez évben is nagyon gaz-
dag programot a szervezők ezúttal is 
úgy próbálták meg összeállítani, hogy 
átfogó képet adjon arról, hogy hol áll 
és merre tart ma a földmérés, távérzé-
kelés, térképészet a világban és beszá-
moljon a hazai eredményekről, képes-
ségekről és feladatokról. A Társaság 
nevében Ádám József elnök köszönetet 
mondott Iván Gyulának és Domokos 
Györgynek a program összeállításáért 
és Szrogh Gabriellának valamint Zalaba 
Piroskának a rendezvény szervezésé-
ben nyújtott munkájukért.

Az előadások diái a Társaság honlap-
ján elérhetőek. Domokos György java-
solta, hogy a későbbiekben készüljön 
videofelvétel a rendezvényről, ame-
lyet szintén közzé lehet tenni. Minden 
évben egy kiemelkedő tudós munkás-
ságának állít emléket Európa földmérő 
és geoinformatikus közössége. 2019-re 
Eötvös Loránd halálának 100. évfordu-
lója alkalmából az ő munkásságának 
középpontba állítására teszünk javasla-
tot a CLGE döntéshozó testületénél.

Az MFTTT Pest Megyei és Fővárosi 
Területi Csoportja 2017. március 23-án 
tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai 
Napját az MH Geoinformációs Szolgálat 
(MH GEOSZ) kultúrtermében.

Az országos rendezvény 300 résztve-
vője meg is töltötte a termet. A tovább-
képzés-jellegű konferenciát dr. György 
István kormánymegbízott (Budapest 
Főváros Kormányhivatala) jelenlété-
vel és előadás megtartásával tisztelte 
meg. Hetényi Ferencné az összejöve-
tel értékelésében kiemelte Körblné 

Németh Éva szervezőmunkáját és az 
MH GEOSZ-nak a helyszín biztosításá-
val nyújtott segítségét. A két szakmai 
esemény sikeres megrendezését egy 
eredményes pályázat könnyítette meg 
anyagilag a Társaság számára, ezért a 
következő évben az MFTTT hasonló 
módon kívánja szervezni a két konfe-
renciát, pályázattal biztosítva a pénz-
ügyi hátteret.

A Lázár deák emlékérem kitünte-
tésre javaslatot tevő bizottság veze-
tője, Tóth László ismertette a szakma 
különböző területeiről begyűjtött véle-
mények alapján kialakított javaslatu-
kat. A jelölőbizottság három főt terjesz-
tett az IB elé: dr. Busics Györgyöt, az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kar Geoinformatikai Intézete igaz-
gatóját, Hodobay-Böröcz Andrást a 
Márton Gyárfás-emlékérem kitünte-
tettjét, az MFTTT örökös tagját, vala-
mint Zalaba Piroskát, a FIG Magyar 
Nemzeti Bizottságának elnökét.

A IB – a korábbi évek gyakorlatát 
követve – a jelöltek közül titkos sza-
vazással kiválasztott két nevet terjesz-
tett az alapszabályban a kitüntetés 
odaítélésére felhatalmazott testület, a 
Választmány elé: dr. Busics Györgyöt 
és Zalaba Piroskát.

A Márton Gyárfás-emlékéremre 
javaslatot tevő bizottságot öt évre 
bízta meg az IB a jelölőmunka éven-
kénti elvégzésével. A jelölőbizottság 
elnöke, dr. Mihály Szabolcs ismertette 
a szakmai körök ajánlásai alapján kivá-
lasztott jelölteket: Varga Gábor tagtár-
sat, a Békés megyei Földhivatal nyu-
galmazott helyettes vezetőjét, aki az 
erdélyi és anyaországi szakmai kap-
csolatok kiépítésében és ápolásában 
kezdetektől fogva aktív szerepet vál-
lalt, valamint dr. Csemniczky Lászlót, 
a BME Általános és Felsőgeodéziai 
Tanszékének egyetemi adjunktusát, a 
kétoldalú rendezvények állandó részt-
vevőjét és szervezőjét. Az IB mind-
két javaslattal egyetértett, és azokat 
döntéshozatalra a Választmány elé 
terjesztette.

A "Határok és határjelek hálózata" 
című UNESCO-pályázat helyzetéről 
beszámolva dr. Ádám József elmondta, 
hogy a magyar csatlakozás intézményi 
hátterének megteremtése érdekében 
Budapest Főváros Kormányhivatalának 
vezetőjéhez, dr. György Istvánhoz 

fordultak, aki támogatja a magyar rész-
vételt az osztrákok által kezdeménye-
zett projektben. A feladat végrehajtá-
sában való közreműködéssel Busics 
Imrét és Varga Norbertet bízta meg a 
Kormányhivatal részéről. A részvétel-
ről szóló szándéknyilatkozatot a kor-
mánybiztos aláírásával és az MFTTT 
elnökének támogató ellenjegyzésével 
megküldtük a projektkoordinátor oszt-
rák félnek. Mivel az UNESCO-ban az 
országot a kormány képviseli, a világ-
örökségi pályázat benyújtásához még 
meg kell nyerni az illetékes kormány-
zati szerv, a kulturális örökségvédelmi 
helyettes államtitkárság támogatását 
is. A magyar javaslat előkészítésére, a 
munkák koordinálásra és az osztrák 
partnerrel való kapcsolattartásra az 
IB szakértői bizottságot kért fel, mely-
nek elnöke Iván Gyula, tagjai: Ádám 
József, Busics György, Busics Imre, 
Csizmadia Mihályné, Fenyvesi Diána, 
Hodobay-Böröcz András, Homolya 
András, Horváth Gábor, Mihalik József, 
Sándor József, Szilvay Gergely és Varga 
Norbert.

Az egyéb napirendi pontok között 
dr. Ádám József tájékoztatta a testü-
letet, hogy az MFTTT és az Országos 
Magyar Kohászati és Bányászati 
Egyesület Bányamérő Szakcsoportja 
közötti együttműködésről szóló meg-
állapodás aláírására a Vándorgyűlésen 
kerül sor. A megállapodás keretjellegű, 
rögzíti az aláírók kölcsönös szándékát 
információcseréről, szakmai rendezvé-
nyek kölcsönös látogatásáról és a szak-
mai érdekek közös képviseletéről.

A FIG Helsinkiben rendezett 
májusi munkahetén a Társaságot 
Zalaba Piroska, a FIG Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöke képviseli.

A 18. erdélyi Földmérő-találkozóhoz 
kapcsolódóan a Szeniorok Tóth 
Ágoston Klubja autóbuszos kirán-
dulást szervez. A konferenciára tör-
ténő kiutazás mellett számos neve-
zetesség megtekintését is tervezik. 
Örvendetes hír, hogy a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztályt 
22 fős delegáció fogja képviselni, és a 
hivatal három mikrobuszt is biztosít 
az utazáshoz.

A FÖCIK soros értekezletén Szrogh 
Gabriella képviselte az MFTTT-t. A 
társegyesületek a Társaságunkéhoz 
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hasonló működési problémákkal 
küzdve tevékenykednek. Ennek követ-
kezményeként akadozik a HUNGEO 
(Magyar Földtudományi Szakemberek 
Világtalálkozója) szervezése. Az 
MFTTT a honlapján közzétett infor-
mációval próbálja előmozdítani az 
előkészületeket.

Az elnök tájékoztatta a testületet, 
hogy az a szakértői bizottság, amely 
– az FM felkérésére, az NKP Nkft.-vel 
együttműködve – javaslatot dolgoz ki 
az ingatlan-nyilvántartási térképek fel-
újítására, rövidesen a munkájának a 
végéhez érkezik, és benyújtja műszaki 
javaslatát.

Az éves beszámolót és a közhasznú-
sági jelentést tárgyaló és elfogadó tes-
tületi üléseket előzetesen május 23-ra 
hirdette meg a Társaság elnöke majd 
ezt követően, más hozzászólás nem 
lévén, berekesztette az ülést.

Az IB ülését követően a Választmány 
összejövetelére – a határozatképesség 
érdekében – a meghívóban megjelölt 
második időpontban került sor, hogy 
az alapszabályban meghatározott fel-
hatalmazás alapján az IB által előter-
jesztett jelöltek közül kiválassza a Lázár 
deák emlékérem és a Márton Gyárfás-
emlékplakett 2017. évi kitüntetettjeit. 
Dr. Ádám József külön-külön ismer-
tette az IB által is támogatott jelöl-
teket, és röviden méltatta érdeme-
iket. Az előterjesztéseket követően 
vitára, hozzászólásokra egyik esetben 
sem került sor. Titkos szavazás ered-
ményeképpen 2017-ben az MFTTT 
Lázár deák emlékérmet adományoz 
dr. Busics Györgynek, aki a májusi 
Közgyűlésen veheti át a kitüntetést. A 
Márton Gyárfás-emlékplakett magyar-
országi kitüntetettje Varga Gábor, aki-
nek a Vándorgyűlésen tervezik átadni 
a kitüntetést.

Buga László

A Közgyűlés elfogadta a 
2016. évi beszámolót

A közhasznú szervezetek is, mint min-
den társaság, évente köteles szám-
viteli és közhasznúsági beszámolót 
készíteni és a közgyűlés elfogadó hatá-
rozatával minden év májusában a cég-
bírósághoz benyújtani. Ezzel kapcso-
latban 2017. május 23-án az MFTTT 

valamennyi vezető testülete ülésezett. 
Az Intézőbizottság napirendjén a követ-
kező pontok szerepeltek:
1. A Társaság 2017. évi vándorgyűlé-

sének
2. Az MFTTT 2016. évi beszámoló és 

közhasznúsági jelentésének meg-
vitatása

3. Az MFTTT Felügyelőbizottságának 
jelentése

4. Egyebek
A 31. Vándorgyűlés előkészítése 
kapcsán dr. Ádám József elnök tájé-
koztatta az IB-t, hogy a rendezvény 
fővédnöke dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter lesz, védnöksé-
get vállaltak még: dr. Kovács Zoltán, a 
Miniszterelnökség területi közigazga-
tásért felelős államtitkára, dr. Horváth 
Kálmán Tolna megyei kormánymeg-
bízott, Ács Rezső Szekszárd város pol-
gármestere, Kassai Ferenc a Magyar 
Mérnöki Kamara (MMK) első elnök-
helyettese, Palotásné Kővári Terézia 
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara 
elnöke és dr. Horváth Béla a PTE 
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar dékánja.

A Társaság éves beszámolóját és a 
közhasznúsági jelentés anyagát az ügy-
vezető titkár előzetesen megküldte a 
testület tagjainak és a honlapon is 
elérhetővé tette, így a főtitkár csak a 
főbb megállapításokhoz tett kiegészí-
tést. A mérleg szerinti negatív ered-
ményt (veszteséget) az előző években 
elkészített kiadványok (60. évforduló, 
Földmérők arcképcsarnoka) készleten 
lévő példányainak 90%-os értékvesztése 
és a tervezettnél jóval kevesebb támoga-
tás okozták. Tanulságként levonható a 
következtetés, hogy a különböző beru-
házás jellegű illetve termék előállítását 
eredményező tevékenységek számviteli 
szemléletű következményeit is figye-
lembe kell venni a tervezéskor. A gazda-
sági helyzet javítása érdekében keresni 
kell a bevételt teremtő rendezvények 
lehetőségét. Erre alkalmasak lehetnek 
a továbbképzés jellegű konferenciák, 
kiterjesztve a vidéki régiókra is.

Az FB beszámolóját a testület tag-
jai előre megkapták, így a bizottság 
elnöke szóbeli előterjesztésében csak 
a fontosabb megállapításokat ismer-
tette. Továbbra is megoldandó feladat a 
Társaság működéséhez előírt kötelező 
adminisztrációs feladatok rendszeres 

végzése, úgymint a tagnyilvántartás 
naprakész vezetése, a tagdíjhátralé-
kokkal kapcsolatos felszólítások doku-
mentálása, a nem fizető tagok tagsági 
viszonyának felülvizsgálata, illetve a 
jogi tagok felvételének alapszabály sze-
rinti lebonyolítása. Dr. Toronyi Bence 
megjegyezte, hogy az ügyvezető titkárra 
háruló egyéb szervezési, vezetési fel-
adatokkal együtt az adminisztráció 
túl nagy megterhelést jelent, ezért a 
vezetőségnek megoldást kell találni az 
évek óta húzódó probléma megoldá-
sára. Sem az FB, sem a könyvvizsgáló 
nem tapasztalt szabálytalan gazdálko-
dásra utaló jeleket, a beszámoló hitele-
sen tükrözi a Társaság gazdasági hely-
zetét. Az FB a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta a beszámolót.

Az IB támogatta a beszámolónak a 
közgyűlés elé terjesztését és javasolta 
annak elfogadását.

Az egyebek napirend keretében 
Domokos György röviden tájékoztatta 
a testületet a CLGE 2017. április 21–22. 
között Lausanne-ban lezajlott közgyűlé-
séről. Dr. Ádám József felhívta a figyel-
met a HUNGEO konferencia geodézia 
és kartográfia szekciójára és az azon 
való részvétel lehetőségének népsze-
rűsítését kérte a tagoktól.

Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság hagyományos 
földmérőtalálkozóján, 2017. május 
18–22. között Tusnádfürdőn a több 
mint 150 résztvevő kétharmada az anya-
országból érkezett és a 19 előadásból 
14-nek volt magyarországi szerzője.

Az osztrák kezdeményezésre, a hatá-
rok és határjelek UNESCO világörökség 
részévé nyilvánítására indított együtt-
működés keretében vállalt feladataink 
részeként az elnök levélben fordult a 
Miniszterelnökség illetékes államtitkár-
ságához a projektben való magyar rész-
vétel támogatása érdekében.

A Választmány ülését dr. Ádám 
József vezette. Az ülés napirendjén 
az MFTTT 2016. évi beszámolója és 
közhasznúsági jelentése, valamint az 
MFTTT Felügyelőbizottságának jelen-
tése szerepelt.

A napirend elfogadása után, tekintet-
tel arra, hogy a beszámoló és a felügye-
lőbizottság jelentése megjelent a hon-
lapon és a Választmány tagjai mind a 
két anyagot előzetesen megismerték, 
csak szóbeli kiegészítésre került sor 
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az Intézőbizottság ülésén elhangzot-
tak szerint. 

A beszámolóval és az FB jelentés-
sel kapcsolatban kérdés, hozzászó-
lás nem volt, vita nem keletkezett. A 
Választmány javasolta a dokumentu-
moknak a Közgyűlés elé terjesztését. 

Az erről szóló szavazás után az elnök 
az IB ülésén is tárgyalt egyéb ügyekről 
tájékoztatta a testületet, majd berekesz-
tette az ülést.

A Közgyűlésre – tekintettel a meg-
jelentek létszámára – a meghirdetett 
második időpontban került sor. A napi-
renden a következők szerepeltek:
1. Elnöki megnyitó
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők 
megválasztása

3. Tájékoztató a Társaság aktuális 
ügyeiről

4. A Mandátumvizsgáló és 
Szavazatszámláló Bizottság elnö-
kének a jelentése

5. A 2016. évi beszámoló és a közhasz-
núsági jelentés

6. A Felügyelő Bizottság (FB)  
jelentése

7. A Társaság 2017. évi Lázár deák 
emlékérem kitüntetésének 
átadása.

8. Egyebek
Miután dr. Ádám József köszöntötte 
a Közgyűlés résztvevőit, a testület 
egy perces néma felállással emléke-
zett azokra a tagtársakra, akik az előző 
összejövetel óta örökre eltávoztak 
közülünk.

A napirend elfogadása után a testü-
let megválasztotta a mandátumvizsgáló 
bizottságot, jegyzőkönyv-vezetőt és a 
jegyzőkönyv hitelesítőit.

A jelenléti ívek vizsgálatának ideje 
alatt az elnök tájékoztatta a tagságot a 
folyó ügyekről.

A mandátumvizsgáló bizottság 
elnöke dr. Mihály Szabolcs jelentette 
a közgyűlésnek, hogy a jelenléti ívek 
tanúsága szerint 32 egyéni tag és 9 jogi 
tag képviselője van jelen.

Tekintettel arra, hogy a beszámoló 
és a felügyelőbizottság jelentése meg-
jelent a honlapon és a közgyűlés részt-
vevői az elnök kérdésére reagálva 
jelezték, hogy mind a két anyagot előze-
tesen megismerték, csak szóbeli kiegé-
szítésekre került sor. A beszámolóhoz 
kérdés, kiegészítés nem érkezett.

A felügyelőbizottság jelentését elő-
terjesztő dr. Toronyi Bence is a főbb 
megállapításokat emelte ki: szabályta-
lan gazdálkodásra utaló jeleket sem a 
könyvvizsgáló, sem az FB nem tapasz-
talt, a beszámoló hiteles képet nyújt 
a Társaság helyzetéről. Az FB jelenté-
sével kapcsolatosan sem volt kérdés, 
kiegészítés. A Közgyűlés a beszámolót 
és a közhasznúsági jelentést 41 igen 
szavazattal egyhangúlag, a felügyelő-
bizottság jelentését egy tartózkodás-
sal elfogadta.

Kitüntetés

A közgyűlés záróakkordjaként kitünte-
tés átadására került sor. Dr. Ádám József 
ismertette a Választmány 2017. április 
7-i ülésének határozatát, miszerint az 
MFTTT Lázár deák emlékérem kitün-
tetését 2017-ben dr. Busics Györgynek 
adományozta. Az elnök röviden mél-
tatta az elismerésben részesült tagtárs 
szakmai életútját, majd átnyújtotta az 
emlékérmet és az adományozásról 
szóló oklevelet.

Dr. Busics György átveszi a Lázár deák 
emlékérmet dr. Ádám Józseftől.

Busics György
Busics György egyetemi tanulmá-

nyait 1972 és 1977 között a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki 
Karán, földmérőmérnöki szakon 
végezte. Végzéskor megkapta a BME 
emlékérmét, diplomadolgozata 
elsődíjas lett a szakmai egyesület 
pályázatán.

1977 szeptemberétől a Kartográfiai 
Vállalat ajkai kirendeltsége volt 
első munkahelye. 1981 áprilisában 
lett az akkori Erdészeti és Faipari 
Egyetem Földmérési és Földrendezői 
Főiskolai Karának munkatársa 

Székesfehérváron. Tanszéki mér-
nökként kapcsolódott be a Geodézia 
Tanszék munkájába. Végigjárta az 
oktatói ranglétra fokait: 1986-ban 
tanársegédi, 1992-ben adjunktusi, 
1997-ben főiskolai docensi, 2011-ben 
egyetemi docensi kinevezést kapott. 
Jelenleg az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karaként működő 
Geoinformatikai Intézet igazgatója, 
a földmérő és földrendező mérnök 
alapszak szakfelelőse.

Minden évben több hallgatónak 
konzulense szakdolgozatuk elkészíté-
sében. Tudatosan törekszik arra, hogy 
a tehetséges, érdeklődő hallgatókat 
bevonja a tudományos diákköri mun-
kába, tanítványai több díjat nyertek. 
2010 óta az akkor alakult Mikoviny 
Szakkollégium oktatói vezetője.

Szerkesztője és írója volt két, a 
műholdas helymeghatározásról szóló 
hazai tankönyvnek, illetve több szak-
középiskolai könyvnek, főiskolai jegy-
zetnek. Rendszeresen publikál szak-
mai folyóiratokban (életút-interjúkat 
is készített), előadó hazai és nemzet-
közi konferenciákon.

Egyetemista kora óta tagja 
a Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesületnek (GKE), illetve utódszer-
vezetének (MFTTT). 1981-1987 között 
a GKE főiskolai ifjúsági csoportjának 
titkára volt.

Kezdeményezője illetve szervezője 
volt több szakmai rendezvénynek, 
mint például a 12. kozmikus geodé-
ziai szemináriumnak, a GEO 30 éves 
és 50 éves fennállásáról megemlékező 
konferenciának, a Joó István emlék-
tábla-avatásának, a nadapi szintezési 
főalappontok felújításának, a föld-
mérők védőszentje szoborállításnak 
valamint az egykori magyar hossz-
etalon rekonstrukciójának.

Eredményes oktatói és szakmai 
tevékenységét egyetemi kiváló dolgozó 
illetve kiváló oktató címmel, Fasching 
Antal-díjjal, Magyar Érdemrend 
Lovagkereszttel, Pro Civitate városi 
kitüntetéssel ismerték el.

A Szerkesztőség nevében szívből 
gratulálunk dr. Busics György tanár 
úrnak, jó egészséget, szakmai sikereket 
és további eredményes munkát kívá-
nunk neki.

Buga László


