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Hőnyi Ede

1935–2017
2017. április 13-án életének 82. évé-
ben váratlanul, nem hosszan tartó, ágy-
hoz kötő betegség után Hőnyi Ede kar-
tográfus, nyelvész örökre eltávozott 
körünkből.

Hőnyi Ede Rákoshegyen (ma 
Budapest XVII. kerületének része) szü-
letett 1935-ben. Apja földmérőmérnök, 
később a Műegyetem oktatója volt, 
anyja háztartásbeli. Középiskoláit 
a ciszterci rend budai Szent Imre 
Gimnáziumában kezdte. Érettségit a 
jogutód József Attila Gimnáziumban 
tett (1953). Egyetemre nem vették 
fel, így két évig felméréseket segítő 
figuránsként, majd könyvtári segéd-
erőként dolgozott. Az 1954-ben alapí-
tott Kartográfiai Vállalatnak rajzolókra 
volt szüksége, ezért két éves rajzolói 
tanfolyamot szervezett. Az 1955–56-
ban tartott tanfolyamra felvételt nyert 
Hőnyi Ede is. A tanfolyam után először 
rajzolóként kezdett dolgozni, azután 
szerkesztő, ellenőr, irányító és fele-
lős szerkesztő, a kiadói osztály mun-
katársa, majd (16 évig) a kiadói osztály 
vezetője lett. Előmenetelét szorgalmá-
nak és tudása rendszeres bővítésének 
köszönhette. Levelező szakon (1963–
69) könyvtárosi és magyar nyelvtanári 
diplomát szerzett. Szakdolgozatában a 
földrajzi nevek akadémiai helyesírásá-
nak történetét dolgozta fel. A kiadói 
osztály munkájába nemcsak szakmai 
ismeretei, de kiváló német nyelvtudása 

révén tudott bekapcsolódni. Gyors 
szakmai előmenetele kiválthatott 
volna irigységet, bírálatot is, de ez 
sosem következett be. Humorral szí-
nezett, elmélyült tudására alapozott, 
nyugodt, meggyőző érvelésével min-
den munkatársát, ismerősét elisme-
résre, baráti hozzáállásra késztette.

A térképek színes világából kezdet-
ben a várostérképek készítése, a gya-
logos helyszínelések pontos végre-
hajtása, illetve a világviszonylatban is 
különös térképes (elsősorban város-
térképes) levelezőlapok készítése 
érdekelte. Később falitérképek, atla-
szok készítésében is közreműködött. 
Legjelentősebb térképészeti munká-
nak, amelyikben tevékenyen közremű-
ködött, az általános iskolák számára 
készített Képes Történelmi Atlaszt 
tartotta, amelyet 20 éven keresztül 
használtak az ország összes általános 
iskolájában. (Hozzávetőleg kétmillió 
példányban jelent meg.)

Hőnyi a terület szakmai szer-
vezeteiben is sokat dolgozott. 
Belépett a Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesületbe. Tagja lett a Magyar 
Földrajzi Társaságnak és a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságnak is. A 
szakmai szervezetekben időnként tar-
tott tudományos előadásai, illetve ezek 
szakcikként való megjelentetései mel-
lett a folyóiratok kéziratainak nyelvé-
szeti, helyesírási szempontú átnézé-
sét vállalta. Hosszabb ideig tagja volt 
a Geodézia és Kartográfia, valamint 
a Földrajztanítás című folyóiratok 
szerkesztőbizottságainak.

1969-ben az ENSZ létrehozta a 
földrajzi nevek szakértői csoportját. 
A nemzetközi érdeklődés nyomán 
hazánkban 1963-ban a földmérés és 
térképészet állami központjának, az 
Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatalnak a keretében megalakult 
az államigazgatási szervek képviselői-
ből álló földrajzinév-bizottság. Hőnyi 
Edét felkérték a bizottság tagjának. A 
bizottság feladata lett az új, hivatalos 
államigazgatási nevek véleményezése, 
a termelőszövetkezeti, nagy mezőgaz-
dasági táblák kialakításával veszélybe 
kerülő dűlőnevek megőrzése, a külön-
böző névváltozatok egységesítése stb. 

Ehhez a munkához az MTA helyes-
írási szabályzatának földrajzi nevekre 
vonatkozó része nem adott elég tám-
pontot. A bizottsági munka segíté-
sére Fábián Pál nyelvész, Földi Ervin 
és Hőnyi Ede térképészek kidolgoz-
ták a földrajzi nevek és megjelölé-
sek helyesírásának a szabályait. A 
munka az MTA jóváhagyásával, az 
Akadémiai Kiadónál jelent meg 1965-
ben. Ezzel párhuzamosan megkezdő-
dött Magyarország földrajzi neveinek 
gyűjtése, térbeli helyének, helyesírási 
alakjának rögzítése és közzététele. Az 
óriási névanyag feldolgozása szüksé-
gessé tette a földrajzi nevek helyes-
írása korábbi szabályozásának kiegé-
szítését. Az új szabályzat, A földrajzi 
nevek helyesírása 1984-ben jelent 
meg, átdolgozott változata 1988-ban 
látott napvilágot.

1989-ben a korábbi alacsonyabb 
szintű miniszteri rendelet helyett 
minisztertanácsi rendelet szabályozta 
a földrajzinév-bizottság tevékenysé-
gét a hivatalos földrajzi nevek megál-
lapításában. Hőnyi Ede a földrajzinév-
bizottságban az első megalakulásától 
az átalakulásáig és az új miniszterta-
nácsi (MT) bizottságban 2010. már-
cius végéig, összesen 47 évig volt tag. 
Munkájáért a miniszter külön levél-
ben mondott köszönetet.

Hőnyi Ede 1965-től 2015-ig az 
MTA Helyesírási Bizottságban is dol-
gozott, a magyar helyesírás szabá-
lyai 12. kiadásának a megjelenéséig. 
Közreműködött a kémiai, az ásvány-
tani, a botanikai és a zoológiai szak-
helyesírások kidolgozásában. A 
Kartográfiai Vállalattól történt 1995. 
évi nyugdíjazása után 13 tanéven 
keresztül a székesfehérvári Kodolányi 
János Főiskola Kommunikáció 
Tanszékén, teljes állású docense-
ként, magyar nyelvet és helyesírást 
tanított.

Szakmai munkáját több kitün-
tetéssel ismerték el. Megkapta a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériumtól a térképészet kiváló 
dolgozója kitüntetést (1972), a 
Művelődési Minisztériumtól (1987) és 
Földművelésügyi Minisztériumtól két-
szer a Kiváló Munkáért kitüntetést és 

Nekrológok



Nekrológok

2017 / 3  (69. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

44

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Fasching Antal-díját 
(2002). A Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
örökös tagjának választotta (2005).

Kedves Ede! Felsorolni is nehéz volt 
mit tettél két munkahelyed és szakte-
rületeid társadalmi szervezeteinek fej-
lődéséért, elismertetéséért. Fájó szív-
vel búcsúzunk most Tőled és biztos 
vagyok benne, hogy egy-egy földrajzi 
név váratlan felbukkanásakor mindig 
az eszünkbe fog jutni kedves szemé-
lyed és elsősorban az a munka, amit 
a földrajzi nevek egységesítéséért 
végeztél.

Isten veled! Nyugodj békében.

Dr. Papp-Váry Árpád

***

Szabó Sándor

1925–2017
Szomorúan tudatjuk, hogy életének 
92. évében 2017. január 21-én elhunyt 
Szabó Sándor a Pécsi Geodéziai 
és Térképészeti Vállalat egykori 
igazgatója.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2017. február 17-én volt a Budapesten 
a Szent Gellért-templom urnatemető-
jében. Utolsó útjára elkísérték család-
tagjai, rokonai, barátai és volt munka-
társai. Ravatalánál búcsúzott tőle Fleck 
Alajos az örök barát és Uzsoki Zoltán a 
volt munkatárs.

Szabó Sándor 1925. július 1-én 
született Kassán, ahol középisko-
lai tanulmányait végezte, majd a 
háborús évek viszontagságait köve-
tően a Szombathelyi Földmérési 
Felügyelőségen helyezkedett el.

Az Állami Földmérés átszerve-
zése folytán az 1954. december 
1-ével megalakuló Pécsi Geodéziai 
és Térképészeti Vállalat alapító tagja-
ként kezdetben a szombathelyi mun-
kacsoportban, majd – mérnöki tanul-
mányainak befejezését követően 
– 1962-től már a pécsi központ város-
mérési csoportjában városmérési és 
az ún. külső megrendelésű felada-
tok végrehajtásában tevékenykedett. 
Csoportvezető, majd osztályvezető 
beosztásait követően 1971-től a válla-
lat főmérnöke,1978-tól 1985-ig – nyug-
díjba vonulásáig – a vállalat igazgató-
jaként, mindvégig a Pécsi Geodézia 
munkatársa, vezetője volt.

Azé a Pécsi Geodéziáé, mely évti-
zedekig az ország egyik meghatá-
rozó kapacitással és szakmai tudás-
sal rendelkező intézménye volt. E 
kiváló emberi és szakmai közösség-
nek tagja volt az ő szerény, barátsá-
gos, mindig mindenkinek segíteni 
kész egyénisége.

Már főmérnökként is meghatározó 
szerepe volt a vállalat ezen időszakban 
bekövetkezett műszaki technikai fej-
lesztésében, az elektronikus számítás-
technikai és felmérő eszközök beszer-
zésében valamint az új technológiák 
bevezetésében.

Vezetése idején a Pécsi Geodézia 
egyre nagyobb feladatokat kapott és 
vállalt a kataszteri felmérésekben, a 
negyedrendű háromszögelési és topo-
gráfiai munkálatokban, továbbá az 
ország akkori legnagyobb beruházá-
sának (a paksi atomerőmű építése) 
geodéziai munkáiban.

Több évtizedes földmérői pálya-
futása során munkájának elisme-
réséül 1961-ben a Térképészet 
Kiváló Dolgozója, 1975-ben Munka 
Érdemrend bronz fokozata, 1982-ben 
Fasching Antal-emlékérem kitünteté-
sekben részesült. A Magyar Földmérési 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
2000-ben örökös tagjává fogadta.

Szerette az embereket, mindenek-
előtt a családját, barátait, munkatár-
sait és a hazáját. Megfontolt szavai, 

tanácsai, biztos kapaszkodót jelentet-
tek fiatal és idősebb munkatársai szá-
mára egyaránt.

Szeretett, kiváló embertől, kollégá-
tól búcsúztunk, aki életével és mun-
kájával példát mutatott nekünk és 
a feltörekvő geodétanemzedéknek 
egyaránt.

Emlékét szívünkbe zárjuk, megőriz-
zük, nyugodjon békében.

Várnay György

***

Hörcsöki Ferenc

1935-2017
A Farkasréti temető ravatalozójában, 
2017. május 29-én végső búcsút vet-
tünk barátunktól, egykori évfolyamtár-
sunktól, hazánk alapponthálózatának 
egyik fáradhatatlan építőjétől. Sorsa 
összeforrt a klasszikus EOVA és EOMA 
hálózatok fejlesztésével, majd az új 
GPS-technika meghonosításával is.

1935. október 26-án született 
Balatonmagyaródon. Az elemi isko-
lát szülőfalujában, a középisko-
lát Nagykanizsán az Irányi Dániel 
Gimnáziumban végezte. 1954–
59 közötti években, Sopronban 
a Nehézipari Műszaki Egyetem 
földmérőmérnöki karán tanult és szer-
zett földmérőmérnöki oklevelet.

Gyakorló éveit a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
3. osztályán Sopronban töltötte, ahol 
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térképhelyesbítési, tagosítási és más 
felmérési munkákat végzett. 1962 
áprilisában vállalaton belüli áthelye-
zéssel került Budapestre, a felsőgeo-
déziai munkák főosztályára. Az itt vég-
zett tevékenysége leginkább a magyar 
vízszintes alapponthálózathoz kapcso-
lódik. Végigjárta a vállalati ranglétra 
fokozatait: 1959–75 között, mint ter-
melő műszaki, 1975–78 között, mint 
csoportvezető, míg 1978-tól, mint 
osztályvezető teljesített szolgálatot. 
Felelős vezetője, végzője és irányí-
tója volt ezen időszakban az ország-
ban folyó gyakorlati felsőgeodéziai 
munkáknak.

A 60-as években a Dunántúlon, a III. 
és IV. rendű főponthálózatban tevé-
kenykedett és résztvett a tervezett 
Dunai Erőmű szabatos hálózatának 
létrehozásában, majd a környező álla-
mok határmenti hálózatának csatlako-
zásain dolgozott.

A következő évtizedekben az új I. 
rendű hálózat ellenőrzésében, majd a 
III. és IV. rendű hálózatok kifejleszté-
sében vett részt. Újító társaival Papp 
Zoltán és Rónai Béla mérnökök-
kel közösen, aluminium alapanyagú 
modulelemekből építhető geodéziai 
mérőállványokat tervezett és gyár-
tott (műszerhordozóként 36 méte-
rig, míg jelhordozóként 40 méterig 
építhetők). Ezen állványok teljesen 
felváltották az addig fából épített 
magyar gúlákat, magas árbócokat 
és az Illés-féle gúlákat is. Az új állvá-
nyok nemcsak a hagyományos jele-
ket pótolták óriási költségmegtakarí-
tás mellett, hanem lehetővé tették a 
korszerű fénytávmérők trilaterációs 
pontsűrítéseknél való alkalmazásának 
elterjesztését, az eddigi hagyományos 
pontsűrítési technológia korszerűsí-
tését is. 1972-ben, Tiszaújváros szaba-
tos önálló alaphálózatának létesítésén 
már ezt a mérési módszert alkalmazta. 
Az állványokat a GPS technika beve-
zetése után antennahordozóként is 
használták.

A 80-as években általánossá vált a 
felsőrendű szintezéseknél, a hordoz-
ható számítógéppel történő helyszíni 

adatrögzítés. Az általa kidolgozott szá-
mítógépes programmal, az egyide-
jűleg végzett hibaszűrések, a mért 
szintezési szakasznak a mérésekkel 
egyidejűleg történő helyszíni számí-
tása általános gyakorlattá vált.

Ipari geodéziai munkái közül jelen-
tősebbek 1984–86-ban a Dunakiliti 
Duzzasztómű építéséhez nagypon-
tosságú önálló vízszintes és magas-
sági hálózat, valamint 1986–87-ben, a 
tervezett Nagymaros–Visegrád Erőmű 
építéséhez szabatos helyi hálózat meg-
valósítása. A hálózatok számításához, 
egyedi iterációs kiegyenlítő progra-
mot készített.

A MOM részére, a mikrohullámú 
távmérők ellenőrzéséhez, hitelesítő 
hálózatot tervezett és épített ki. A 
giroteodolitok hitelesítéséhez csilla-
gászati azimutokat határozott meg. Az 
inerciális mérőrendszerek ellenőrzé-
séhez hitelesítő mérőpályát tervezett, 
valamint elkészítette a 44 km-es mérő-
pálya számítási munkáit.

Szoros szakmai és munkatársi kap-
csolatokat alakított ki a MN Térképész 
Szolgálat alakulataival: a Térképészeti 
Intézettel és az Asztrogeodéziai 
Állomással. Tevékenyen részt vett a 
polgári és katonai térképészet együtt-
működési megállapodásának kidol-
gozásában. Céljai között szerepelt a 
tudományos együttműködés, a közös 
feladatok hatékony végrehajtása, a 
párhuzamos munkák csökkentése és 
a kölcsönös adatcsere is.

Lektorálta 1987-ben az Ybl Miklós 
Építőipari Műszaki Főiskola tanárai-
nak, Kovács Zoltánnak és dr. Tokodi 
Andrásnak “Geodéziai számítá-
sok” c. tankönyvét, valamint 1995-
ben az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai 
Kar tanárainak, dr. Németh Gyulának 
és dr. Busics Györgynek közös 
“Alappontmeghatározás” c. főisko-
lai jegyzetét. 1989-ben a biztonságos 
dunai hajózás céljából, a Nagymaros–
Visegrád Erőmű építése miatt megvál-
tozott Duna-szakasz áramlástani vizs-
gálataihoz, korszerű geodéziai mérési 
technológiát tervezett.

1990–92 között irányította a BGTV 
1. alaphálózati osztályán a mestersé-
ges holdakkal történő globális hely-
meghatározás (GPS-technika) IV. r. 
alapponthálózat létesítésére való 
tömeges felhasználását. Itt olyan  – a 
modern technikához értő – csopor-
tot hozott létre, amely a szükséges 
eszközökkel felszerelve, a módszert 
a mindennapi termelésben gyor-
san és hatékonyan alkalmazta. Az új 
módszerrel – a Kozmikus Geodéziai 
Obszervatóriummal közös munka 
keretében – több ezer IV. rendű pon-
tot határoztak meg. 1992-ben meg-
tervezte és a kiegyenlítését elvégezte 
a GPS-technikával létrehozott első 
(a korábbi sokszögpontok hálózatá-
nak megfelelő) felmérési alapháló-
zatnak, melyet Nyíregyháza digitális 
alaptérképének megteremtéséhez 
készítettek.

1992 végén betegsége miatt nyugál-
lományba vonult és a szép környezetű 
Budakalászra költözött, ahol 1993–96 
közötti időben saját kivitelezésű ker-
tes családi házat épített. Nyugdíjas 
éveiben sem szakadt meg kapcsolata 
a szakmával. A Telcon Electronika 
Kft-én belül a Magellán típusú navi-
gációs GPS-vevők, valamint az elekt-
ronikus karók geodéziai alkalmazá-
sával foglalkozott. Részt vett a 4-es 
metró építéséhez szükséges geodéziai 
alaphálózat létesítési és kiegyenlítési 
munkáiban is. Megtanulta és kisebb 
geodézai munkákhoz otthoni számí-
tógépén használta az ITR, AutoCad és 
Excel programokat. 

Életútja során sikeresen követte a 
földmérő szakma nagyívű – sokszor 
viharos gyorsasággal változó – fejlő-
dését és lelkiismerete szerint igyeke-
zett annak megfelelni. Rendszeresen 
találkozott egykori évfolyamá-
nak nyugdíjas csoportjával, akikkel 
együtt vette át Sopronban, 2009-ben 
aranyoklevelét.

Emlékét családja és barátai őrzik. 
Nyugodjon békében!

Dr. Németh Gyula  
aranyokleveles földmérőmérnök

***



IV. ütem (2017.)

Megye Járási hivatal

Baranya megye Mohácsi Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megye Kunszentmiklósi Járási Hivatal

Békés megye Békési Járási Hivatal, 

Sarkadi Járási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci Járási Hivatal

Csongrád megye Szegedi Járási Hivatal

Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui Járási Hivatal

Heves megye Egri Járási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki Járási Hivatal Mezőtú-

ri Földügyi Kirendeltsége

Pest megye Érdi Járási Hivatal, 

Budakeszi Járási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyházi Járási Hivatal II.

Tolna megye Szekszárdi Járási Hivatal

V. ütem (2018.)

Megye Járási hivatal

Baranya megye Siklósi Járási Hivatal

Bács-Kiskun megye Bácsalmási Járási Hivatal

Békés megye Békéscsabai Járási Hivatal, 

Gyulai Járási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi Járási Hivatal

Fejér megye Dunaújvárosi Járási Hivatal

Győr-Moson-Sopron megye Csornai Járási Hivatal

Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi Járási Hi-

vatal

Heves megye Gyöngyösi Járási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászberényi Járási Hivatal

Komárom-Esztergom megye Esztergomi Járási Hivatal, 

Tatai Járási Hivatal

Nógrád Megye Rétsági Járási Hivatal

Pest Megye Váci Járási Hivatal

  Ráckevei Járási Hivatal

Somogy megye Barcsi Járási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmati Járási Hivatal

Zala megye Lenti Járási Hivatal

VI. ütem (2019.)

Megye Járási hivatal

Baranya megye Szigetvári Járási Hivatal

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi Járási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsi Járási Hivatal

Csongrád megye Mórahalmi Járási Hivatal

Fejér megye Sárbogárdi Járási Hivatal

Győr-Moson-Sopron megye Kapuvári Járási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki Járási Hivatal

Nógrád megye Balassagyarmati Járási Hivatal

Pest megye Ceglédi Járási Hivatal, 

Nagykőrösi Járási Hivatal

Somogy megye Siófoki Járási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátészalkai Járási Hivatal 

Tolna megye Tamási Járási Hivatal

Zala megye Letenyei Járási Hivatal

VII. ütem (2020.)

Megye Járási hivatal

Bács-Kiskun megye Kalocsai Járási Hivatal

Békés megye Orosházi Járási Hivatal, 

Mezőkovácsházi Járási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

Csongrád megye Makói Járási Hivatal

Győr-Moson-Sopron megye Soproni Járási Hivatal

Hajdú-Bihar megye Debreceni Járási Hivatal

Heves megye Hevesi Járási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye Törökszentmiklósi Járási Hiva-

tal

Pest megye Dabasi Járási Hivatal, 

Monori Járási Hivatal

Somogy megye Nagyatádi Járási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbátori Járási Hivatal

Tolna megye Paksi Járási Hivatal

Zala megye Nagykanizsai Járási Hivatal

Tájékoztató a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése 

projekt hátralévő feladatainak ütemezéséről
A Földművelésügyi Minisztérium a hátralevő feladatot négy ütemben határozta meg,  

így a IV. ütem 2017-ben, a tervezett utolsó ütem 2020-ban kerül elindításra.






