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Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnapok

A Magyar Földmérési Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest 
Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 
2017. március 22-én és április 5-én 
tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai 
Napját az FM Darányi Ignác-termében 
és a MH GEOSZ Kultúrtermében.

Földmérő napunk az Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok nap-
jával együtt került megrendezésre.

A rendezvényt országosan hirdet-
tük meg a Megyei Kormányhivatalok 
Földhivatalai és a vállalkozók köré-
ben, így a közel 500 fő jelentkező miatt 
két helyszínen kellett megrendezni a 
földmérőnapot a termek befogadó 
képességének korlátai miatt.

Mindkét napon Hetényi Ferencné az 
MFTTT Pest megyei és Fővárosi csoport 
elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Rendezvényünk védnöke volt dr. 
György István kormánymegbízott 
(Budapest Főváros Kormányhivatala) 
aki rendezvényünkön nem tudott 
megjelenni, így nyitóelőadását 
Fekete Gábor a BFKH főosztályve-
zetője (Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály) tartotta meg.

Szintén védnökünk volt Szalay 
László mérnök alezredes, szolgálatfő-
nök (MH GEOSZ), akinek köszönettel 
tartozunk a helyszín biztosításáért, és a 
segítségért a zökkenőmentes lebonyo-
lításban. Szalay alezredes elfoglaltsága 
miatt dr. Nagy Péter alezredes nyitotta 

meg az április 5-én megtartott második 
napi rendezvényünket.

Mindkét napon, a délelőtt folyamán 
elhangzott előadások során dr. Ádám 
József Akadémikus az MFTTT elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, majd az 
előző napi Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok napján elhangzot-
takat ismertette.

A következő előadás során Fekete 
Gábor főosztályvezető úr ismertette 
a BFKH Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály (a továbbiakban 
FÖMI) integrációjával kapcsolatos tud-
nivalókat, megállapítva, hogy az a várt-
nál jobban sikerült. Nem szűntek meg 
munkahelyek, a feladatok ellátása zök-
kenőmentes, eszközbeszerzések is tör-
téntek. Ezután ismertette a FÖMI-ben 
végzett tevékenységekkel kapcsola-
tos informatikai fejlesztéseket és azok 
fontosságát.

Ezután Horváth Gábor István 
megbízott főosztályvezető (Földügyi 
Főosztály) Földügyi aktualitások cím-
mel tartott előadásában kitért a föld-
mérésen kívül a többi osztály felada-
taira is, teljes képet adva a hivatali 
munkáról és a folyamatban lévő jog-
szabályi változásokról.

Ezután Herczeg Ferenc a FÖMI minő-
ségbiztosítási és ellenőrzési felelőse az 
ingatlanrendező földmérő minősítés 
meghosszabbításával kapcsolatos teen-
dőket és határidőket ismertette. A nagy 
érdeklődés miatt lehetőséget adtunk 
kérdésekre, amikre szakszerű válaszo-
kat kaptunk.

Következő előadónk 22-én 
Jánossy András osztályvezető 
(BFKH Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály) úr volt, aki az 
eszközeink kalibrálásáról, valamint 
ennek fontosságáról beszélt. Egyéb 
elfoglaltsága miatt április 5-én helyette 
Dózsa Szilvia (BFKH Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) 
tartott előadást a társasházi alapraj-
zok vizsgálatáról, valamint az alapraj-
zok adatszolgáltatásával és vizsgálatá-
val kapcsolatos problémákról, folytatva 
az előző évben felvetett problémák 
megtárgyalását.

Shöck János koordinátor (SzSzB 
Megyei KH Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztály) előadása 
következett, aki az igazságügyi 
földmérőszakértők tevékenységét 
ismertette a jegyzékbe való felvétel fel-
tételeinek ismertetésétől néhány érde-
kes eset részletes bemutatásáig.

A programtól eltérő sorrendben 
– délutáni egyéb elfoglaltsága miatt 
– Braunmüller Péter a FÖMI szol-
gáltatáskoordinációs felelőse a téradat-
szolgáltatások változásairól és a nyílt 
adatok felé történő lépésekről tartott 
érdekfeszítő előadást.

Az ebédszünet után dr. Takács Bence 
egyetemi docens (BME Általános és 
Felsőgeodéziai Tanszék) a műszaki 
ellenőrzés fortélyait ismertette meg 
velünk. Ilyen jellegű feladattal eddig 
nem sokan foglalkoztak a résztvevők 
közül. Így érdeklődve hallgatták az 
előadást.

Borbély Katalin földmérési szakfe-
lügyelő (Pest Megyei Kormányhivatal) 
a szakfelügyeleti tevékenység jogszabá-
lyi hátterét, azokat az elvárásokat, ami-
ket a munkákat leadó földmérőknek be 
kell tartani, valamint a munkája során 
tapasztaltakat ismertette meg velünk.

Homolya András mestertanár (BME 
Általános és Felsőgeodéziai Tanszék) 
a Budapesten található érdekes régi 
pontjelek és falitáblák történetét 
ismertette meg velünk, külön kiemelve 
– az előadás napján ünnepelt víz világ-
napján – a vízügyi jeleket.

Piri Dávid földmérési szakügy-
intéző (BFKH XI. Kerületi Hivatala 
Földhivatali Főosztály) a felmérési, 
térképezési és területszámítási hibák 
kiigazításának a hivataluknál folytatott 
gyakorlatát mutatta be.A Földmérőnap résztvevői március 22-én (Fotó: HBA)
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Végül Körblné Németh Éva földmé-
rési szakfelügyelő (BFKH (Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) 
a földrészleten lévő épületek önálló 
ingatlanná alakításával összefüggő vál-
tozási vázrajzok készítésekor felmerülő 
kérdéseket tárgyalta, a szakfelügyeleti 
vizsgálatok tükrében.

A programunkat mindkét napon egy 
játék zárta a „Legyen Ön is milliomos” 
mintájára. A szakmai kérdésekre játé-
kos formában adott válasszal egy-egy 
pontot kaphattak a nyertesek az IRM 
meghosszabbításához.

Sikeres két rendezvényen 
vagyunk túl, amit a résztvevők is 
visszaigazolnak.

Hetényi Ferencné

***

Áprilisi testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága és 
Választmánya április 4-én ülésezett. 
Az IB ülésén Ádám József elnökölt, 
aki az ülés határozatképességének 
megállapítása után üdvözölte a meg-
jelenteket, és elfogadtatta az értekez-
let napirendjét:
1. Az EFGN 2018 és a Fővárosi és Pest 

Megyei Földmérőnap rendezvé-
nyek értékelése

2. Javaslat a 2018. évi Lázár deák 
emlékérem adományozására

3. Javaslat a 2018. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett adományozására

Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja illetve a 
Földmérők Világnapja alkalmából 
rendezett konferenciát értékelve Iván 
Gyula elmondta, hogy a felkért elő-
adók jóvoltából ismét értékes prog-
rammal sikerült a közönség elé állni. 
Szakmánk politikai elismertsége saj-
nos még messze van az amerikai egye-
sült államokbelitől, ahol a Földmérők 
Hetének rendezvényét Trump elnök is 
üdvözölte. Magyarországon ez a hete-
dik alkalommal, egy nemzetközi ren-
dezvénysorozat részeként megtartott 
konferencia nem érte el a döntésho-
zók ingerküszöbét. A tudományos 
program mellett nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a nyilvánosság szervezé-
sére, különös tekintettel arra, hogy a 

2019. évi rendezvények kiemelt tudó-
sának javasoltuk báró Eötvös Lorándot, 
akinek munkásságáról megemlékezik a 
szakmai közösség. Az ülésnap előadá-
sainak vázlatai a Társaság honlapján 
megtekinthetők.

Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja most máso-
dik alkalommal volt kétnapos ren-
dezvény. A második napon, már-
cius 22-én a Fővárosi és Pest megyei 
Földmérőnapra és Továbbképzésre 
került sor a Földművelésügyi 
Minisztériumban.

A jelentős túljelentkezés miatt ápri-
lis 5-én a katonai térképészet Szilágyi 
Erzsébet fasori székhelyén változat-
lan programmal ismét megrende-
zésre került a konferencia. Hetényi 
Ferencné elmondta, hogy a két alka-
lomra összesen 480 jelentkező regiszt-
rált. Az előadások vázlata a honlapun-
kon megtalálható. A siker oka nem csak 
a szakterületünk egészét felölelő vál-
tozatos, gazdag program volt, hanem 
a budapesti helyszín jó megközelít-
hetősége a vidéki kollégák számára 
és a megszerezhető szakmai tovább-
képzési pontok szükségessége a köte-
lező továbbképzési program teljesí-
téséhez. Mivel a résztvevők nem csak 
Budapestről illetve környékéről érkez-
tek, a délutáni szekció hallgatósága – a 
korábban haza indulók miatt – mind-
két alkalommal megcsappant, így felve-
tődött annak a lehetősége, hogy a teljes 
ülésnapot nem teljesítő kollégák csak 
a megszerezhető pontok felét kaphat-
ják meg a jövőben.

Az IB határozatban köszönte meg 
a két rendezvény szervezőinek – 
Iván Gyulának, Szrogh Gabriellának, 
Körblné Német Évának, Borbély 
Katalinnak, Hetényi Ferencnének 
és Zalaba Piroskának – az elvégzett 
munkát.

A Lázár deák emlékérem Jelölő-
bizottságának elnöke Tóth László meg-
osztotta aggályait a többes jelölés nyil-
vánosságával kapcsolatban, különös 
tekintettel az adott évben csak a jelö-
lésig jutó kollégák érzékenységére. 
(Több alkalommal előfordult, hogy 
egymást követő években „csak” jelölt-
ként szerepelnek érdemes kollégák.) 
A testület véleménye szerint maga a 
jelölés is megtiszteltetés, ezért nem vál-
toztat az eddigi jelölési gyakorlaton. A 

Jelölőbizottság javaslatával egyetértve 
a Lázár deák emlékérem 2018. évi 
kitüntetettjének kiválasztására az IB 
Csizmadia Mihályné és Zalaba Piroska 
nevét terjesztette a Választmány elé.

Dr. Mihály Szabolcs a Márton Gyárfás-
emlékplakett Jelölőbizottságának 
elnöke elmondta, hogy véleményük 
kialakításánál a korábbi évek jelöltjei 
mellett új személyekre vonatkozó javas-
latokat is értékelt a bizottság. Az IB, 
egyetértve a javaslatokkal Csemniczky 
László és Bartos Ferenc nevét terjesz-
tette döntésre az MFTTT Választmánya 
elé.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Ádám József tájékoztatta a testüle-
tet, hogy a nemzetközi szervezeteknek 
társaságunk befizette az ez évi tagdíja-
kat, így a különböző tanácskozásokon 
teljes jogkörrel vehetünk részt.

A következő IB-értekezlet és 
Válaszmányi ülés a beszámolót elfo-
gadó Közgyűlést készíti elő. A jogsza-
bályi változások miatt a határozatkép-
telen közgyűlést leghamarabb három 
nap elteltével lehet kitűzni, ennek meg-
felelően kell az időpontokról dönteni. 
Ebben a helyzetben különösen fontos 
az előkészítő IB és Választmányi ülések 
határozatképessége. A következő érte-
kezletek első időpontja május 24., az 
ismételt összehívásé május 28.

Az elnök felhívta a figyelmet egy 
újabb pályázati lehetőségre, amely-
lyel a Társaság működésének anyagi 
alapjait erősíthetjük: az MTA maxi-
mum 400 000 forinttal támogathatja 
a tudományos társaságok működését, 
amelyre az MFTTT is pályázni fog.

Aktuálissá válik a Földmérők 
Arcképcsarnoka következő kötetének 
elkészítése, illetve időszerű szakmai fel-
adat lenne a hatnyelvű geodéziai szak-
szótár aktualizálása és digitális változa-
tának elkészítése. Meg kell teremteni 
ezen feladatok anyagi hátterét, majd 
el kell kezdeni a munkákat.

Buga László főszerkesztő beszá-
molt a Geodézia és Kartográfia folyó-
irat online „láthatóságának” növekedé-
séről. Az MFTTT és az ELTE Egyetemi 
Könyvtár között létrejött megállapodás 
alapján 2018-tól a szakmai publikációk 
digitális azonosítót (DOI) kapva beke-
rülnek a CrossRef adatbázisba is.

Szakterületünk általános ismertsé-
gének növelése érdekében Iván Gyula 


