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Dr. Forgács István

1930–2017
Szomorúan tudatjuk, hogy életé-
nek 87. évében, 2017. március 8-án 
elhunyt dr. Forgács István, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építőmérnöki Kar Általános 
és Felsőgeodézia Tanszékének nyugal-
mazott adjunktusa.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2017. április 21-én volt a Budapesti 
Szent Gellért-plébánia urnatemetőjé-
ben, ahol családtagjai, rokonai, bará-
tai és volt diákjai és munkatársai vet-
tek tőle örök búcsút.

Forgács István 1930-ban született 
Gyomán. Iskoláit szülőhelyén kezdte el, 
majd Budapesten folytatta. Az Eötvös 
József Gimnáziumban érettségizett. 
Sorkatonai szolgálatát meghosszab-
bítva, térképészbemérő tiszti képe-
sítést szerzett, és 1950–1952-ben a 
Magyar Honvédség jászberényi alaku-
latánál szolgált ebben a minőségében. 
1952–1955 között topográfusként 
dolgozott a BGTV-nél, az állami alap-
térkép készítésének terepmunkáival 
foglalkozott. 1955-1965 között a pol-
gári fotogrammetria megalakulásától 
kezdve részt vett a Síkfotogrammetriai 
Osztály megszervezésében. Az osztály-
nak először munkatársa, majd csoport-
vezetője volt.

Munka mellett végezte el tanulmá-
nyait az Építőipari és Közlekedési 

Műszaki Egyetem (ÉKME) Mérnöki 
Karán. Diplomáját 1965-ben kapta 
meg, és az év őszétől az Általános 
Geodézia Tanszék oktatója lett.

1972-ben doktorált fotogram-
metriából. Disszertációjának címe: 
„Fotogrammetria alkalmazása a vízépí-
tés területén”. 1974-ben mérnöktanári 
diplomát szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetem mérnöktanári szakán. 1989-es 
nyugdíjazásáig az Általános Geodézia 
tanszék adjunktusa volt.a

Óraadóként (1970–1977 között) 
részt vett a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán a geodézia oktatá-
sában is.

Úgy a hallgatóktól, mint önmagától 
is, mindig pontosságot, fegyelmet köve-
telt meg. Oktatói munkájának színvo-
nalát emelte, eredményességét fokozta 
azzal, hogy az ismeretek átadása során 
a sok éves ipari gyakorlat során szer-
zett tapasztalatokkal kiegészítette a 
tananyagot. Fotogrammetriai és topo-
gráfiai tudását jól tudta hasznosítani az 
építőmérnök-hallgatók sok-sok évfo-
lyamának oktatásában is.

Kiemelt fontosságot tulajdonított a 
balatonkenesei mérőtáborban tartott 
terepgyakorlatoknak. Sok éven át volt 
annak szakmai felelőse. Széles szak-
mai ismereteit szívesen megosztotta 
kollégáival. Az Egyetem ipari megbízá-
sos munkáinak teljesítése során több 
fiatal kolléga szakmai fejlődését segí-
tette. Néhány ezek közül: „Helyközi 
távbeszélő-hálózatok digitális nyilván-
tartása célú felmérések, Pest, Nógrád, 
Fejér megyék”, Paksi Atomerőmű I.-II. 
blokk építésirányítási, minőségellen-
őrzési feladatai stb. 

Bár nyugdíjba vonulása után a csa-
ládjának élt és szolgált, a tanszékkel és 
a szakmával sem szakadt meg a kap-
csolata. Lelkesen részt vett a fontosabb 
közösségi rendezvényeken.

Oktatói, szakmai segítségét diákja-
inak és fiatalabb kollégáinak generá-
ciói köszönik tisztelettel. Szimpatikus 
embersége örök emlék és példakép 
marad azok számára, akik ismerhet-
ték. Nyugodjon békében! 

BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék munkatársai

Dr. Gerencsér Miklós

1934–2017
Szomorúan értesültünk róla, hogy 
dr. Gerencsér Miklós az MTA kandi-
dátusa, nyugalmazott főiskolai tanár 
2017. június 21-én, életének 86. évé-
ben elhunyt.

Gerencsér Miklós 1957-ben szer-
zett oklevelet a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Földmérőmérnöki Karán 
Sopronban. Tudományos érdeklődése 
elsősorban a fényképészetre, később 
a fotogrammetriára irányult. Oktatói 
állást kapott Sébor János majd Bezzegh 
László geodéziai tanszékén.

Tudományos vizsgálatainak első 
eredménye 1969-ben a színes fény-
képek fotogrammetriai célra tör-
ténő felhasználása tárgyában szüle-
tett. A székesfehérvári GEO főiskolává 
válása után, 1974-ben került a főisko-
lai kar Fotogrammetriai és Topográfiai 
Tanszékére, ahol hosszú ideig, 1981-től 
1993-ig a tanszék vezetője volt. Itt dol-
gozta ki a fotointerpretáció tantárgy 
témaköreit, melynek jegyzetét 1979-
ben készítette el. Magyarországon a fel-
sőoktatási intézmények közül elsőként 
Fehérváron oktatták a tudománynak 
ezt az ágát.

A fotogrammetriai felvétel vagy 
másképpen mérőfénykép két évti-
zeden keresztül érdeklődésének 
középpontjában állt. Kidolgozta 
a mezőgazdasági vízkutatásban, a 
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környezetvédelemben és a földfel-
színi vegetáció értelmezésében tör-
ténő alkalmazását. A földrendezés 
kutatásával kapcsolatos eredményeit 
a Bulgáriában, Hollandiában, 
Svédországban rendezett konferen-
ciákon is ismertette. 1987-ben a kuta-
tási eredményeinek összefoglalása-
ként értekezést készített, mely alapján 
elnyerte a kandidátusi címet.

A digitális mérési technológiák meg-
jelenésével érdeklődése az új műszer-
technikai lehetőségek kialakítása felé 
fordult. Irányításával – egy korábban 
„csak” interpretációs célokat szolgáló 
műszer átalakításával, számítógépes 
csatlakoztatásával – olyan, „számító-
géppel támogatott analitikus mérőmű-
szer” tervezése és kialakítása valósult 
meg a tanszéken, amely az új techno-
lógia gyakorlati oktatásának feltételeit 
teremtette meg. Kiértékelő programo-
kat fejlesztett, melyek „online” koordi-
náta-kiolvasást és bizonyos fokú auto-
matizált kiértékelést tettek lehetővé. 
Az INTERPRETOCORD nevű műszert 
1990-ben Drezdában is bemutatták.

Nyugdíjba vonulása után Sopronba 
költözött. Itt korábbi kedvtelésének, 
az egyházizene-szerzésnek hódolt. 
Több gregorián ének feldolgozása és 
önálló kórusműve szólalt meg Szeged, 
Székesfehérvár, Sopron egyházi ren-
dezvényein. Hangszeres tudásával 
hosszú ideig szolgálta a templomi ren-
dezvényeket is. Kis kántorkönyv c. 
munkája két kiadásban jelent meg.

Gerencsér Miklóst szakmailag min-
dig érdekelte az új technológia. A GEO-
ban az ő tanszékvezetői időszakában 
valósult meg számos fejlesztés, nevé-
hez köthető az analitikus fotogram-
metria gyakorlati oktatása feltételeinek 
megteremtése, a programok többségé-
nek fejlesztése. 

Rendkívüli műveltséggel bíró kol-
léga volt, különösen a komolyzenét 
szerette. Nagyon fontos volt számára 
a család. Időnként megcsillantotta az 
öniróniát sem nélkülöző humorát, 
mely csak keveseknek adatik meg, és 
többnyire éleselméjűséggel és intelli-
genciával párosul.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon 
békében!

Németh Gyula – Balázsik Valéria

Kovács Csaba

1961–2017
…Nem múlnak ők el,  

kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

(Juhász Gyula)
Szomorúan tájékoztatjuk a kollégákat, 
barátokat, szakmatársakat, hogy Kovács 
Csaba, a Leica Geosystems Hungary Kft. 
alapítója, egykori mentorunk, 2017. 
július 22-én, 56 évesen, méltósággal 
viselt, hosszú, súlyos betegség után 
örökre eltávozott közülünk.

Csaba 1961. június 12-én született 
Mosonmagyaróváron. Gyermekkorát és 
az általános iskolás éveit Pusztasomorján 
töltötte. Földmérési tanulmányait a 
szombathelyi földmérési szakközépisko-
lában (ma Élelmiszeripari és Földmérési 
Szakképző Iskola és Kollégium) kezdte 
meg, majd diplomát Székesfehérváron 
szerzett 1982-ben. Szakmai pályafutása 
a Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalatnál indult földmérőként. 1985-
ben, miután leszerelt a katonaságtól, 
megnősült, majd 1987-ben feleségével, 
Majlinger Évával Németországba költöz-
tek. Ott mérnök-üzletkötőnek jelentke-
zett a Leica Geosystems akkori jogelőd-
jénél a Wild vállalatnál.

Csaba kiemelkedő üzleti, szervezői 
képességei hamar megmutatkoztak, így 
egy sikeres, elismert karriert épített fel 
külföldön a kezdeti – a bevándorlással 
együtt járó – nyilvánvaló nehézségek 
ellenére is. Ennek volt köszönhető, hogy 
a Leica Geosystems idővel megbízta a 
magyarországi piac fejlesztésével. Így 
újra haza vezetett az útja, ahol 2001-ben 
megalapította a Leica Geosystems helyi 
képviseletét Geopro Kft. néven.

Óriási kihívás elé nézett, mikor egy, 
a versenytársak által uralt piacon szinte 
az alapoktól kellett felépítenie az üzle-
tét. Szakmai tapasztalata, olthatatlan lel-
kesedése és kimeríthetetlen energiája 
eredményeként néhány éven belül piac-
vezetővé tette a vállalkozását. Mindezt 
úgy, hogy közben folyamatosan ingázott 
németországi otthona és Magyarország 
között. Nagyon ügyelt arra, hogy ennek 
a család ne lássa kárát. Boldog, szere-
tetteljes légkört és folyamatos fejlődést 
biztosított a hozzátartozói számára. 
Feleségével két fiút, Martint (aki nem-
rég orvosi diplomát szerzett) és Marcelt 
(aki jelenleg is tanul) neveltek szeretet-
ben és egyetértésben.

2007-re a Geopro Kft. olyan piaci 
részesedést és cégértéket ért el, hogy 
a Hexagon AB ajánlatott tett a felvásár-
lására, amit Csaba elfogadott. Így szüle-
tett meg a Leica Geosystems Hungary 
Kft., mint teljes Hexagon tulajdonú 
leányvállalat.

Sikerrel teljesítve a rábízott felada-
tot, visszatérhetett Németországba, 
ahol magyarországi mintára, egy újabb 
saját vállalkozás felépítésébe kezdett. 
Nem hazudtolta meg magát, a sikerre 
itt sem kellett sokáig várni. A briliáns 
életutat azonban megtörte egy könyör-
telen betegség, amivel szemben a szak-
mai pályáján tanúsított attitűddel vette 
fel a harcot.

Sokunk számára, akik a vezetése 
alatt kezdtük a pályánkat, sokkal töb-
bet jelentett, mint munkatárs, vagy 
főnök. Vérbeli vezető volt, aki a legre-
ménytelenebb körülmények között is 
képes volt motiválni. Mindenkivel meg-
találta a hangot, a siker soha nem szédí-
tette meg. Tele volt ötletekkel, mindig 
valami újdonságon törte a fejét. Kevesen 
tudják, de létezik olyan, az üzletkötők 
útvonalát optimalizáló térinformatikai 
szoftver, amelynek fejlesztésében ő is 
részt vett, de műszerinnovációs elkép-
zelésekről is tárgyalt a Hexagon legfelső 
menedzsmentjével.

Tragikusan korán ment el, mégis tel-
jes életet élt. Nem vesztegette azt, ami-
ből a sors keveset mért ki neki; az időt.

Sokan, sokat tanultunk tőled és 
sokat köszönhetünk neked. Nyugodj 
békében!

Gombás László, 
és a Leica Geosystems 

magyarországi csapata



A munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer (MTR) 
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon  

megszüntetése projekt végrehajtásához

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló program I. ütemének indulása előtt 

a Vas megye pilot projekt tapasztalatai során egyértelművé vált, hogy szükség van egy olyan szoftverre, ami képes több tízezer 

földrészlet adatait és azok munkafolyamatait rögzíteni, tárolni és ezekre többféle lekérdezéssel statisztikát készíteni. Az Nemzeti 

Kataszteri Program Nonprofit Kft. elkészíttette a szoftvert, amelynek célja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 

szerinti megosztási eljárás munkafolyamatainak támogatása és nyomon követése.

Az MTR egy olyan keretprogram, amelyben egy kiinduló földrészlet esetében a megosztási eljárás munkafázisai egymásra épül-

nek, figyelemmel a kormányrendeletben előírt eljárási cselekményekre és határidőkre. Az MTR egyben egy dokumentumtár, mivel 

minden egyes kiinduló földrészlethez tárolja az eljárás során keletkezett és feltöltött dokumentumokat (járási hivatali nyilatko-

zat, igazolás, határozat, egyezségi okirat, változási vázrajz stb.).

Az MTR felhasználói az NKP Kft., a kormányhivatal és a járási hivatal, a földmérő vállalkozó, a jogi szolgáltató.

A földmérő és a jogi szolgáltató a rendszerben dokumentumfeltöltést, adatrögzítést végez, valamint lekérdezésekre jogosult. A 

kormányhivatal és a járási hivatal lekérdezési jogosultsággal rendelkezik.

Az NKP Kft. az MTR felhasználásával folyamatosan nyomon követi a projekt végrehajtását, koordinál a végrehajtásban részt vevő 

felek között, rendszeresen ellenőrzi a végrehajtás menetét és a szerződés alapján teljesíti a földmérői és jogi szolgáltatói felada-

tok ellenértékének kifizetését.

A felhasználói jogosultságokat az NKP Kft. munkatársai hozzák létre az MTR rendszerben. A regisztrációhoz a felhasználó nevé-

nek és e-mail címének megadása szükséges. Az egyes felhasználói csoportok esetében a jogosultak köre bővíthető. Az MTR elér-

hetősége: https://mtr.nkp-kft.hu





Földművelésügyi
Minisztérium

Megyei és a Fővárosi 
Kormányhivatalok
Földhivatalai

Magyar Államkincstár

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

NAIK Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Kecskeméti 
Kutatóállomása

Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa

Hegyközségek (hegyközségi 
tanácsok, hegybírók)

A rendszer felhasználói:

A VINGIS rendszer összeköti és 
térben ábrázolja a szőlő ágazat 
adatbázisait, emellett olyan többlet 
térbeli információkat tartalmaz 
(termőhelyek, dűlők), amelyek 
elengedhetetlenek a támogatásokat 
és az eredetvédelmet ellenőrző 
szervek munkájához.szervek munkájához.

A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása 
európai uniós tagságunkból eredő kötelezettség. Térképi 
ellenőrzési alapot biztosít a szőlő-bor szektorra jutó 
szerkezetátalakítási támogatások, valamint az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzést (OFJ), illetve az oltalom alatt álló eredet 
megjelölést (OEM) viselő borok termőhelyeinek földrajzi 
lehatárolásához.

  Rendelkezési jog: Magyar Államkincstár
 Üzemeltetés: BFKH Földmérési, Távérzékelési és
        Földhivatali Főosztály

Budapest Főváros
Kormányhivatala


