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pedig egyszerűen letörölhetjük. 
Emellett a termék egy „okostérkép” is, 
mivel mobileszközt használva további 
információk érhetőek el az ábrázolt 
területről.

Harmadik díjat a zsűri nem 
adott ki.

A zsűri dicséretében részesült mun-
kák illetve intézmények:

Szarvas Térképek kiadó, 
Schwarcz Térkép térképkészítő 
műhely
A bírálás során dicséretben részesült 
két kiadó a több éves odaadó munká-
juk alapján.

A Szarvas Térképek és a Schwarcz 
Térkép kiadók minden évben több 
pályamunkával, köztük díjnyertes 
térképekkel vesznek részt a verse-
nyen. Színvonalas térképeik napra-
kész, gondos kivitelezése minden 

térképfelhasználó számára hasznos 
segítséget nyújtanak. 

Talajtérkép portál (digitális 
térképmű)
Az Magyar Tudományos Akadémia 
Talajtani és Agrokémiai Intézete által 
készített Talajtérkép portál egyelőre 
kísérleti jellegű, ám nyilvánvaló, hogy 
már most sok megfontolás és szak-
mai munka van mögötte. Dicsérendő, 
hogy az adatok térképen is megje-
lenítve bárki számára elérhetők. A 
pályamű készítője a bizottság vélemé-
nyét is megfontolva tovább fejleszti az 
oldalt.

A kiállítás megtekintése után a meg-
jelent térképészek és térképbarátok 
számára a Szarvas András térképész 
által szervezett hagyományos „térké-
pes klubdélután” nyújtott lehetőséget 
a kötetlen eszmecserére.

Kiss Veronika Flóra–Buga László

Az idősebb és ifjabb térképbarátok 
megtekintik a pályaműveket

Elismerések március 15-én

Dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc évfordulója 
alkalmából

Fasching Antal-díjat 
adományozott
Fister Györgynek, a Heves Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének, két 
évtizedes, a földügyi ágazatban vég-
zett kiváló tevékenységéért, eredmé-
nyes vezetői munkájáért,

Kádár Istvánnak, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyu-
galmazott tudományos főmunkatársá-
nak, az öt évtizede a Geoinformatikai 
Intézetben végzett kiváló oktatói-neve-
lői munkájáért, információelméleti 
kutatásaiért, szakírói tevékenységé-
ért, életútja elismeréseként;

Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adott
Farkas Zoltánnak, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

TAKARNET informatikai felelősének, 
a magyar földügyi informatikai fejlesz-
tés szolgálatában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységért,

Kiss Árpádnak, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály földhasználati 
nyilvántartási és földvédelmi szak-
ügyintézőjének, két évtizedes, a föld-
ügyi szakigazgatásban végzett kiváló 
tevékenységéért,

Molnár Gábor Györgynek, a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
főosztályvezetőjének, másfél évtizedes, 
a megyei földmérési szakfelügyeleti fel-
adatokban végzett munkájáért, az élel-
miszerlánc-biztonsági, állategészség-
ügyi és földhivatali osztályok kiváló 
szakmai vezetéséért,

Dr. Nagy Józsefnek, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
ingatlan-nyilvántartási szakügyinté-
zőjének, két évtizedes, az ingatlan-
nyilvántartási szakterületen az egy-
séges joggyakorlat biztosításában 
végzett kiváló tevékenységéért, veze-
tői munkájáért,

Dr. Ripka Jánosnak ,  a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály 
földügyi főfelügyelőjének, szakmai 
főtanácsadójának, két és fél évtizedes, 
a földügyi szakigazgatás területén vég-
zett kimagasló tevékenységéért, nyug-
díjba vonulásának alkalmából.

*
Dr. Simicskó István honvédelmi minisz-
ter nemzeti ünnepünk, 2018. március 
15-e alkalmából beosztásában huza-
mos időn át végzett kiemelkedő tevé-
kenysége, valamint szakmai érdemei 
elismeréséül a

Szolgálati Érdemjel arany 
fokozatát adományozta
Koós Tamás alezredesnek, a Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálat 
Katonaföldrajzi és Szakkiképzési 
Osztály osztályvezetőjének.

Az elismerésben részesülteknek az 
MFTTT vezetése és tagsága nevében 
gratulálunk.

Hodobay-Böröcz András  
– Buga László 

(Forrás: FM Sajtóiroda, 
honvedelem.hu)
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