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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 



Rendezvények

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2018 / 3  (70. évf.)

39

felvetette az egyéb szakmák rendez-
vényein, konferencián történő meg-
jelenésünk lehetőségét. Felajánlotta, 
hogy részletes javaslatot fog az IB elé 
terjeszteni.

Egyéb hozzászólás nem lévén, 
Ádám József berekesztette az IB 
értekezletét.

A Választmány ülésére a határozatké-
pesség érdekében a második meghir-
detett időpontban került sor a követ-
kező napirenddel:
1. A 2018. évi Lázár deák emlékérem 

adományozása
2. A 2018. évi Márton Gyárfás-

emlékplakett adományozása
3. Egyebek
Társaságunk elnöke előterjesztette az 
IB által támogatott és a jelölőbizottsá-
gok által javasolt személyeket, majd 
a testület titkos szavazással döntött a 
kitüntető címek odaítéléséről.

A Lázár deák emlékérem kitüntetésre 
2018-ban Csizmadia Mihályné kapta a 
több szavazatot. Az emlékérem átadá-
sára a májusi közgyűlésen kerül sor.

A Választmány döntése alapján a 
Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. 
évi magyarországi kitüntetettje Bartos 
Ferenc lett, aki az elismerést az EMT 
Földmérőnapokon 2018. május 10–13. 
között veheti át Temesváron.

Az értekezleten egyéb hozzászólás 
nem volt, így az elnök megköszönte a 
jelölőbizottságok és a Testület megje-
lent tagjainak munkáját, majd berekesz-
tette az ülést.

A beszámolót összeállí-
totta: Buga László

Beszámoló közgyűlés

Az évente májusban esedékes 
beszámoló közgyűlést előkészítő 
Intézőbizottsági és Választmányi 
ülésekre május 24-én került sor. Az 
IB ülés napirendjén a következők 
szerepeltek:
1. A Társaság 2018. I. félévi működé-

sének áttekintése
2. Az MFTTT 2017. évi beszámoló és 

közhasznúsági jelentésének meg-
vitatása

3. Az MFTTT Felügyelőbizottságának 
jelentése

4. Őszi nagyrendezvény előkészí-
tése

5. Egyebek
A Társaság ez évi működését Ádám 
József foglalta össze. A vezetés az 
MFTTT működtetésével kapcsolatos 
kérdéseket három IB ülésen illetve 
két választmányi ülésen tárgyalta és 
a szükséges döntéseket meghozta, a 
törvényi előírásoknak megfelelően 
elkészítette az éves beszámolót. A 
Földmérők Világnapjához kapcsolódó 
nagy rendezvények sikeresen lezajlot-
tak (március 21–22, FM; április 04. 
MH GEOSZ). A Nógrád megyei Tavaszi 
Mérnöknap is eredményes volt, segí-
tette a szakma gyakorlásához szüksé-
ges továbbképzési kötelezettségek tel-
jesítését a tagjainknak. A választások 
után az új kormány felállása és a szak-
mai irányításban érintett kormányzati 
vezetők hivatalba lépése után fontos 
feladat lesz a kapcsolatok felvétele.

Az erdélyi kollégákkal való kap-
csolattartás fontos fórumán, az 

EMT Földmérő-találkozóján május 
10–13 között Temesváron ez évben 
is szép számmal képviseltük az 
anyaországot.

A nemzetközi szervezeteknek idő-
ben befizettük az éves tagdíjakat, így 
szavazati joggal vehetünk részt ezen 
szervezetek tanácskozásain.

A második napirendi ponthoz az 
ügyvezető titkár előre megküldte az 
IB tagjainak az írásos anyagokat így a 
szóbeli előterjesztés során csak a fon-
tosabb megállapítások hangzottak el. 
A Társaság, elsősorban a különböző 
forrásokból származó jelentősnek 
mondható anyagi támogatásoknak és 
pályázati pénzeknek köszönhetően, 
mintegy kétmilliós pozitívummal zárta 
a 2017. évet.

Az IB távol lévő tagjai elektroniku-
san leadott szavazatait is figyelembe 
véve meghozott határozat szerint a 
testület javasolta a beszámoló jelentés 
közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelőbizottság jelentését szin-
tén megkapták a résztvevők így dr. 
Toronyi Bence FB elnök csak néhány 
pontra tért ki. A Társaság működte-
tésének adminisztrációs feladatai az 
egyéb szervezési és működtetési fel-
adatok mellett túl nagy terhet rónak a 
titkárságra, így a tagnyilvántartás nap-
rakésszé tételében és néhány admi-
nisztrációs feladatban továbbra is 
elmaradásban vagyunk.

„A Társaság gazdálkodásáról, admi-
nisztrációjáról és a munka tervsze-
rűségéről megállapítható, hogy az – 
a tapasztalt hiányosságok ellenére 
– összességében áttekinthető és 

A Közgyűlés résztvevői
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valós képet ad a Társaság gazdálko-
dásáról és ügymenetéről.” – fogalma-
zott a felügyelőbizottsági jelentés. A 
Felügyelőbizottság ezért javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. 
évi beszámolóját és közhasznúsági 
jelentését fogadja el.

Az őszi nagyrendezvényt a tervek-
nek megfelelően az Agrárminisztérium 
támogatásával tervezzük megrendezni, 
ezért a teremfoglalással és a védnöki 
felkéréssel kapcsolatos teendőket mie-
lőbb el kell végezni.

Az egyebek napirendben felmerült 
az ügyvezető titkát utódlásának kér-
dése Szrogh Gabriella tervezett nyug-
díjba vonulása miatt.

A Választmány ülésének feladata 
a Közgyűlés előkészítése volt. Ennek 
megfelelően a napirendjén a követke-
zők szerepeltek:
1. Az MFTTT 2017. évi beszámolója és 

közhasznúsági jelentése
2. Az MFTTT Felügyelőbizottságának 

jelentése
3. Egyebek
A napirendi pontokhoz tartozó anya-
gokat a választmányi tagok előzetesen 
megkapták, így részletes szóbeli előter-
jesztésre nem került sor. A Választmány 
egyhangú határozattal támogatta a 
beszámoló és a közhasznúsági jelen-
tés Közgyűlés elé terjesztését. A testü-
let megismerte és tudomásul vette a 
Felügyelőbizottság jelentését.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Ádám József elnök megismételt 
néhány – az IB ülésén már elhangzott 
– a Társaság múlt évi tevékenységét 
összefoglaló gondolatot.

A Választmányi ülést berekesztve az 
elnök megállapította, hogy a megjelen-
tek alacsony létszáma miatt a Közgyűlés 
nem határozatképes, így azt a meghívó-
ban rögzített második időpontra, 2018. 
május 28-ára ismételten összehívta.

Az ismételt időpontban megtartott 
Közgyűlés napirendje a következő 
volt:
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 2017. évi beszámoló és a közhasz-
núsági jelentés

6. A Felügyelő Bizottság (FB) jelen-
tése

7. A Társaság 2018. évi Lázár deák 
emlékérem kitüntetésének 
átadása.

8. A 2018. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett kitüntetés átadása

9. Egyebek
A 8. ponttal kiegészített napirend elfo-
gadása után a Közgyűlés – a hagyo-
mányoknak megfelelően – megem-
lékezett a legutóbbi összejövetel óta 
eltávozott kollégákról.

A Mandátumvizsgáló Bizottság 
elnöke Hetényi Ferencné, Tagjai Busics 
Imre és Homolya András lettek.

Az aktuális ügyekről beszámolva 
Ádám József elnök többek között 
beszélt:

 – az ez évi testületi ülések munkájá-
ról,

 – az újonnan belépő kormányzati 
vezetőkkel történő kapcsolatfelvé-
tel tervéről,

 – a már sikeresen megrendezett tava-
szi szakmai konferenciákról,

 – a nemzetközi szervezetekben 
(CLGE, FIG, ICA) végzett tevékeny-
ségekről,

 – az EMT Földmérő-találkozón való 
részvételünkről.

Az elnöki tájékoztató alatt a 
Mandátumvizsgáló Bizottság elvé-
gezte a munkáját és az elnök tájékoz-
tatása szerint 36 egyéni tag és 4 jogi 
tag képviselője vett részt szavazati jog-
gal a Közgyűlésen.

A jóváhagyásra a testület elé ter-
jesztett beszámoló és közhasznúsági 
jelentés valamint a Felügyelőbizottság 
jelentésének a szövege a honlapon 
mindenki számára elérhető módon 
közzé lett téve (https://www.mfttt.
hu/mftttportal/index.php/letoltes/
eloadasok/doc_view/607-beszamolo-
elterjesztese-a-2018-majus-24-i -
kozgyleshez), így Dobai Tibor főtitkár 
szóbeli előterjesztésében csak a fonto-
sabb momentumokra tért ki.

A Társaság mérleg szerinti eredmé-
nye – a támogatásoknak köszönhe-
tően – 2 millió Ft pozitívumot mutat. 
Az elmúlt évben is számtalan sike-
res szakmai konferenciát tartottunk 
Budapesten és a vidéki szakcsopor-
tok székhelyein, amelyek jól szolgálták 

a tagjaink szakmai továbbképzését. 
Taglétszámunkban nincs számottevő 
változás, a tagdíjbevételek is emelke-
dést mutatnak.

Az FB elnöke dr. Toronyi Bence 
három gondolatot emelt ki a szóbeli 
előterjesztésében: a Társaság működ-
tetésében mutatkozó adminisztrációs 
hiányosságokat nem sikerült számot-
tevően csökkenteni (ez alapvetően a 
titkárság munkaerőhiányának köszön-
hető), a tagnyilvántartás naprakésszé 
tételénél a hatályba lépő adatkezelési 
jogszabályok figyelembe vételének 
fontosságát említette illetve a később 
elkészülő könyvvizsgálói jelentés tar-
talmától függően egy rendkívüli köz-
gyűlés összehívásának lehetőségét 
említette.

Ez utóbbinak vajmi kevés a valószí-
nűsége, de az FB szükségesnek látta 
erre is felhívni a figyelmet.

A Közgyűlés vita nélkül, egyhangú 
szavazással hagyta jóvá a beszámolót 
és fogadta el az FB jelentését.

A Társaság törvényes működése 
érdekében szükséges döntések meg-
hozatala után került sor a kitünteté-
sek átadására. A Lázár deák emlék-
érem 2018. évi kitüntetettje Csizmadia 
Mihályné.

Csizmadia Mihályné – szakmá-
ban mindenki csak Picur-ként, Picur 
néniként ismeri – Székesfehérváron, 
az egykori Felsőfokú Földmérési 
Technikum első évfolyamában nagy-
nevű tanároktól, gyakorlati okta-
tóktól ismerte meg a szakmát, a 
földmérést, amelynek egy életen át 
elkötelezettje, szerelmese lett. 1976-
ban, ugyancsak a fehérvári intéz-
ményben földmérőmérnöki okleve-
let szerzett.

1964 áprilisában állt munkába a 
Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalatnál és mintegy harminc esz-
tendőn át ez a cég volt a munkahelye. 
Vállalta a férfiembereket is próbára 
tevő terepes életmódot és példamuta-
tóan helyt állt a munkában.

1993-tól nyugdíjazásáig a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet 
volt a második munkahelye, itt is 
az alaphálózatokkal foglalkozott. 
Nagy szerepe volt abban, hogy a tel-
jes EOMA kiépítése, vagyis az első-
rendű poligonok kitöltése (sűrí-
tése) másodrendű és harmadrendű 
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pontokkal 2005–2006-ban végül is 
befejeződhetett.

Csizmadia Mihályné mindig kész 
volt a megújulásra, a hálózat-korsze-
rűsítés (és a munkatársak) serken-
tésére. Elkészítette az EOMA újramé-
résének ütemtervét, túl a 60. és 70. 
életévén is még rendszeresen végzett 
terepi helyszínelést, vizsgálatot.

Ha hívják, ma is segít (nála jobban 
senki nem ismeri a központi adat-
tárat); az egyesületi rendezvények 
állandó munkatársa, kapcsolata ma 
is élő a volt munkahelyével.

Csizmadia Mihályné egész élete 
példamutatás a szakmaszeretetre, az 
elkötelezettségre, a hivatástudatra, 
a fiatalabb munkatársak elhivatott-
ságának erősítésére. A Lázár deák 
emlékérem ennek elismerése.

A Márton Gyárfás-emlékplakettet 
hagyományosan az EMT Földmérő-
találkozóján szokták átadni, de 
az anyaországi kitüntetett Bartos 
Ferenc sajnos nem tudott elutazni 

Temesvárra, így a Közgyűlésen 
vehette át az elismerést.

Bartos Ferenc a BME 
Építőmérnöki Karán szerezte meg 
földmérőmérnöki oklevelét. 1982-
ben – ugyancsak a BME-n – geo-
déziai automatizálási diplomát is 
szerzett.

Munkahelyei igen változatosak 
voltak, így lehetősége nyílt megis-
merni a földügyi szakigazgatás és 
a partnerintézmények különböző 
szintű és fajtájú munkáit.

Földhivatali majd tervezőintézeti 
illetve minisztériumi munkahelyek 
után belekóstolt a városvezetésbe 
(1990–94 között Vác város polgár-
mestere volt), majd rövid időre visz-
szatért a minisztériumba, de már 
vezetői beosztásba (1995–97 között 
az FM földügyi és térképészeti főosz-
tály vezetőjének helyettese volt), hogy 
utána szakmai karrierjét az NKP 
Kht. műszaki igazgatójaként telje-
sítse ki (1997-2006).

Bartos Ferenc 1970-től tagja 
a Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesületnek illetve a jogutód 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaságnak, ahol 
1986–90 között az Igazságügyi 
szakértői szakosztály titkára, aztán 
1990–94 között főtitkárhelyettes, 
1994-től 2007-ig pedig a társaság 
főtitkára. Mindig lelkes támogatója 
volt a vidéki társasági, egyesületi 
munkának, a fővárostól távol lévő 
kollégák és csoportok törekvéseinek. 
2016 óta az MFTTT örökös tagja.

Bartos Ferenc tevékenysége kiemel-
kedő volt nem csak a szakma, de a 
magyarság összefogása terén is. 
Az EMT Földmérő Szakosztály és 
az MFTTT közötti együttműködés 
egyik kezdeményezője, a politikailag 
nehéz évek alatt az erdélyi kollégák-
kal való kapcsolatok kiépítője, majd 
1999-ben az EMT–MFTTT együttmű-
ködési megállapodás egyik aláírója. 
Sok kolléga az ő hatására építette ki 

MFTTT pénzügyi helyzetének alakulása  az elmúlt 10 évben (ezer forintban)

ezer forint/év 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

összes bevétel

összes ráfordítás

EREDMÉNY               900                  68                   6                 865     

Tárgyévi tőkeváltozás -          879     

2018/TERV 
(2017. 12.12-i 

közgy.által 
elfogadott)

 14 000      19 948      12 358      17 193      13 793      11 896      8 483      14 924      15 811      24 555      27 398     

 13 100      17 869      14 003      14 417      13 725      13 689      8 477      20 119      21 354      23 690      20 728     

 2 079     -1 645      2 776     -1 793     -5 195      5 543      6 671     

tárgyévi záró saját tőke  6 023      3 944      5 589      2 813      2 746      4 539      4 533      9 728      15 271      14 406     

Az MFTTT (mint a GKE jogutódja) induló tőkéje/jegyzett tőkéje: 6 468 E Ft. 

 2 524     -3 655     -3 723     -1 929     -1 935      3 260      8 803      7 938      1 267     

Csizmadia Mihályné ("Picur") átveszi a kitüntetést dr. Ádám József elnöktől Bartos Ferenc átveszi a kitüntetést dr. Ádám József elnöktől
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kapcsolatait az erdélyi földmérőkkel. 
Munkásságával méltán érdemelte 
ki a Márton Gyárfás-emlékplakett 
elismerést.

A kitüntetett kollégáknak a 
Szerkesztőség nevében szívből gra-
tulálunk, további eredményes tevé-
kenykedést és hozzá jó egészséget 
kívánunk!

Az elismerések átadása után – egyéb 
hozzászólás nem lévén – dr. Ádám 
József elnök megköszönte a részvé-
telt és berekesztette az ülést.

A beszámolót 
összeállította: Buga László 

Fotó: Hodobay-Böröcz András

***

X. Tavaszi Mérnöknap 
Salgótarjánban

Az MFTTT Nógrád megyei csoportja, 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya (NMKH ÉBFFO FO) és a 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
(NMMK) Geodéziai és Geoinformatikai 
Szakcsoportja által közösen szervezett 
Földmérő Szakmai Nap 2018. május 
8-án került megrendezésre „X. Tavaszi 
Mérnöknap, Nógrád – 2018” néven 
Salgótarjánban. A szervezők a megye-
háza dísztermébe várták azt a 182 főt, 
akik regisztráltak a rendezvényre.

A szakmai nap védnöke dr. Szabó 
Sándor kormánymegbízott, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal (NMKH) veze-
tője volt.

A Földmérő Napot Juhászné Tóth 
Éva, a NMKH ÉBFFO FO főosztály-
vezető-helyettese nyitotta meg, majd 
ezt követően dr. Kalocsai Péter, a 
NMKH főigazgatója köszöntötte a 
megjelenteket.

A rendezvény délelőtti programjá-
nak levezető elnöke, Bózvári József a 
NMMK elnöke Horváth Gábor Istvánt, 
a Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai 
Főosztályának (FM FTF) főosztályve-
zetőjét kérte fel a nyitóelőadás megtar-
tására. A prezentáció a földügyi igazga-
tást érintő aktualitásokkal foglalkozott. 
Az előadó bevezetéseként bemutatta a 

2018. január 1. napján hatályba lépett, 
az általános közigazgatási rendtartás-
ról szóló törvény fontosabb jellemzőit, 
majd ezt követően a földügyi igazga-
tás egyes szakterületeinek aktuális 
feladatait ismertette. A földforgalom-
ról szólva beszélt a termőföld tulaj-
donszerzések, valamint a földhasz-
nálati jogosultságok megszerzésének 
hatósági jóváhagyásáról és a földmű-
ves-nyilvántartásról. A földvédelem, 
földhasználat szakterületet érintően 
elemezte a termőföld védelméről szóló 
törvény módosításait, majd bemutatta 
a termőföldek más célú hasznosítá-
sának, a határszemléknek, a parlagfű 
helyszíneléseknek és a földhasználati 
nyilvántartásnak az országos adatait. 
Az ingatlan-nyilvántartási szakterület 
feladatainak ismertetése során kitért 
az elektronikus ügyintézésre, valamint 
egy új szolgáltatásra, melynek kereté-
ben tulajdonilap-másolat szolgáltatá-
sakor jelzésre kerül, ha az ingatlannak 
van bejelentett földhasználója. A föld-
mérési szakterületet érintően pedig 
foglalkozott az INSPIRE irányelvből 
fakadó nemzetközi kötelezettségekkel, 
az erdészeti adattár és az ingatlan-nyil-
vántartás közötti eltérések kezelésének 
feladatával, a természetvédelmi jogi jel-
leg ingatlan-nyilvántartási bejegyzésé-
vel, valamint a földmérési és a telek-
alakítási szakterületet érintő aktuális 
jogszabályi változásokkal.

A Szakmai Nap következő két elő-
adása a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésére irányuló projekttel 
foglalkozott. Cseri József, a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója a program aktu-
ális kérdéseit elemezte előadásában. 
Ismertette az első keret-megállapodás-
hoz tartozó ütemek lezárásának folya-
matát, a negyedik ütem jelenlegi állá-
sát, az újonnan induló ötödik ütem 
keretében eddig elvégzett feladatokat, 
valamint a projekt további ütemezé-
seit. A prezentáció befejező részében 
a Nógrád megyében lezárt ütemek jel-
lemző adatait mutatta be.

Dr. Méhész István, a Pásztói Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályának veze-
tője az első ütemben befejezett pro-
jekt tapasztalatairól tartott előadást. 
Ennek keretében részletesen ismer-
tette a megosztási eljárások jogszabályi 

hátterét, a lebonyolításban résztvevő 
személyek körét, az eljárásban érintett 
– a járási hivatal illetékességi területére 
eső – ingatlanok adatait és az eljárás 
folyamatát. Befejezésül összefoglalta, 
hogy melyek voltak azok a pozitívu-
mok, amelyek segítették a program 
sikeres befejezését, s melyek voltak 
azok a negatívumok, melyek az egyes 
eljárások elhúzódásához vezettek.

A következő előadó dr. Siki 
Zoltán, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszékének adjunk-
tusa volt, aki az automatizált monitor-
ing rendszerekkel foglalkozott. A pre-
zentáció első részében általánosságban 
hallhattak ismertetést a megjelentek 
a monitoringrendszerekről és azok 
alkalmazási területeiről, majd ezt köve-
tően a Tanszéken kifejlesztett Ulyxes-
rendszer került bemutatásra néhány 
konkrét ipari alkalmazáson keresztül. 
Befejezésül a dolgok internetét (IoT) 
ismertette röviden az előadó az alkal-
mazható földmérési dolgok (szenzo-
rok) és interfészek bemutatásával.

Ezt követően Fábián József, a 
NMKH ÉBFFO FO földmérési szak-
ügyintézője vette át a levezetői elnöki 
feladatokat és konferálta fel Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
Alaphálózati és Államhatárügyi 
Osztályának osztályvezetőjét. Busics 
Imre egy érdekes osztrák kezde-
ményezésről tartott előadást, mely-
nek célja, hogy bizonyos határkövek, 
határjelek kerüljenek az UNESCO 
Világörökségének jegyzékébe. Az elő-
adás első részében beszélt az UNESCO 
nemzetközi szerepéről és feladatai-
ról, a Világörökségi Program és annak 
magyarországi történetéről. A prezen-
táció második részében a hallgatóság 
megismerhette a földméréssel kap-
csolatos világörökségi helyszíneket, az 
osztrák kezdeményezés részleteit, vala-
mint a javasolt magyar helyszíneket.

A délelőtti program befejezése-
ként Zeke Zsolt, a Leica Geosystems 
Hungary Kft. mérnök-üzletkötője 
mutatta be „Adott munkához használd 
a megfelelő eszközt adott időben!” 
című előadását. Ennek keretében 
áttekintést adott arról, hogy a Leica 
Geosystems AG milyen alkalmazási 


