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Intézőbizottsági ülés

A Társaság intézőbizottsága hosszabb 
nyári szünet után, 2018. szeptember 
17-én tartott értekezletet.

Az ülés napirendjén a következő 
pontok szerepeltek:
1. Az MFTTT 2017. évi gazdálkodásá-

ról készült könyvvizsgálói jelentés 
áttekintése

2. Az MFTTT 2018. I. félévi pénzügyi 
helyzete és 2019. évi költségveté-
sének tervezete

3. Az MFTTT 2018. évi őszi rendez-
vényei

4. A 2019. évi Vándorgyűlés
5. Egyebek
Dr. Ádám József elnök a napirend tár-
gyalásának megkezdése előtt felkérte 
Horváth Gábor Istvánt, hogy tájékoz-
tassa a testületet a földügyi vezetés terü-
letén bekövetkezett változásokról.

Horváth Gábor elmondta, hogy 
az Agrárminisztérium új Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály 
a földügyekért felelős államtitkár, dr. 
Bitay Márton irányítása alá került. A 
közvetlen felügyeletet dr. Nagy János 
földügyekért felelős helyettes államtit-
kár látja el. Szeptember 1-jével Horváth 
Gábor főosztályvezetői megbízását visz-
szavonták; a főosztály új vezetője dr. 
Nagy Levente lett. (A főosztályvezető 

az IB-ülés után ismerkedő látogatá-
son fogadta dr. Ádám József elnököt, 
Zsilvölgyi Csaba alelnököt és Dobai 
Tibor főtitkárt. A kb. 30 perces talál-
kozó során érintették a Főosztály 
és a Társaság közös feladatait. Dr. 
Nagy Levente támogatásáról biztosí-
totta a Társaság vezetőségét és kife-
jezte együttműködési készségét.) A 
kormányzat újragondolja az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésének 
programját, és célul tűzi ki az osztat-
lan tulajdon valamennyi fajtájának meg-
szüntetését. Ennek a munkának a támo-
gatására új osztály jön létre a Földügyi 
és Térinformatikai Főosztályon belül.

A földügyi felső vezetés változásai-
hoz kapcsolódva Iván Gyula informá-
lis értesülések alapján jelezte, hogy vál-
tozások várhatóak a BFKH Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
helyzetében is. Az értesülések szerint 
már a főosztály vezetője, Fekete Gábor 
látja el a Lechner Tudásközpont igazga-
tói feladatait is, és január 1-jével várható 
a főosztály és a Lechner Tudásközpont 
fúziója.

Az elnök megköszönte a tájékozta-
tókat, és a testület rátért a napirendek 
megtárgyalására.

A könyvvizsgálói jelentést az IB tag-
jai előzetesen megkapták, és megis-
merhették a legfontosabb megállapí-
tást: „Véleményünk szerint a mellékelt 

egyszerűsített beszámoló megbízható 
és valós képet ad a Társaság 2017. dec-
ember 31-én fennálló vagyoni és pénz-
ügyi helyzetéről, valamint az ezen idő-
ponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon 
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvénnyel összhangban. Az egysze-
rűsített éves beszámoló általunk vég-
zett könyvvizsgálatával kapcsolatban a 
mi felelősségünk a közhasznúsági mel-
léklet átolvasása és ennek során annak 
mérlegelése, hogy a közhasznúsági mel-
lékletben foglalt egyéb információk 
lényegesen ellentmondanak-e az egy-
szerűsített éves beszámolónak vagy a 
könyvvizsgálat során szerzett ismere-
teinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, 
hogy azok lényeges hibás állítást tar-
talmaznak. Ha az elvégzett munkánk 
alapján arra a következtetésre jutunk, 
hogy a közhasznúsági melléklet lénye-
ges hibás állítást tartalmaz, kötelessé-
günk erről és a hibás állítás jellegéről 
jelentést tenni. Ebben a tekintetben 
nincs jelenteni valónk.” A könyvvizs-
gálat részleteit, a közben felmerült 
kérdéseket tartalmazó könyvvizsgálati 
munkalap a titkárságon megtekinthető. 
Számvitelileg megnyugtató módon ren-
deződött a Társaság tulajdonát képező 
Szent Tamás-szobor ügye is. A könyv-
vizsgáló megjegyezte, hogy javult a 
Társaság adminisztrációs fegyelme is.

Rendezvények

MFTTT 2018. évi költségvetési terve 
(ezer forintban)

Elfogadva a 2017.12.12-i közgyűlésen)

2018. szeptember 12-i pénzügyi állapot 
(Bankszámlán elérhető egyenleg: 9 956 045 Ft)

2019 TERV

eddig beérkezett / kifizetett (ezer forintban) (ezer forintban)

Értékesítés nettó árbevétele (rendezvények és ki-
advány/GK előfiz.+hird., egyéb)

5500 4470 A tavaszi rendezvényekből befolyt. 
Őszi rendezvényekből várható további 
1-1,5 millió Ft eredmény.

7000

Tagdíj 5000 6555 Ebből 2 150 000 Ft az NKP Kft. támogatá-
sa jogi tagdíj formájában; egyéni tagdíj: 
2 707 000 Ft, a többi jogi tagdíj.

5500

Támogatások 3500 4550 GK tavalyi NKA támogatása 1,8 M Ft, 
FM nemz. tdíjak ' M, és NKA tavaszi 
EFGN-re 800 E Ft, GK 2018-ra 800 E; 
tavalyi működés NEA támogatása 150 E Ft

4000

Összes bevétel 14 000 15 575 16 500

Rendezvények és szaklap (GK) ráfordításai 3500 Az őszi rendezvények eredménye és a már 
biztos, de még nem számlázott hirdetések, 
valamint a Bp. és Pest MMKamara támo-
gatása bőven fedezi a következő 3-4 havi 
kötelezettségeinket.

4000

Nemzetözi tagdíjak 1200 1200

Működés és egyéb ráfordítások, egyéb költségek 3000 3000

Személyi jellegű ráfordítások (mbér és járulékai) 5400 7000

Összes ráfordítás 13 100 14 236 15 200

Eredmény 900 1339 1300
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A Társaság 2018. évi pénzügyi hely-
zetét és a 2019. évre vonatkozó tervet 
egy egyszerűsített táblázatban foglalta 
össze Szrogh Gabriella ügyvezető tit-
kár, amelyet az ülés előtt eljuttatott az 
IB tagjaihoz.

A pénzforgalmi szemléletű táblázat 
adatai alapján az ez évi működés anyagi 
háttere biztosított. A 2019. évre terve-
zett számok óvatos becslésen alpulnak. 
A bevételek között a jövő évi vándor-
gyűléssel is számolt az ügyvezető tit-
kár. A tagdíjbevétek között az NKP 
Nkft. kiemelt összeggel szerepelt 2018-
ban, amely még nem biztos a következő 
évre. Szrogh Gabriella már korábban is 
jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, 
és az utódjának időben történő felvé-
telére, annak pénzügyi vonzatára figyel-
meztette a testületet. A nemzetközi szer-
vezeteknek fizetett tagdíjakat az elmúlt 

években az FM-től kapott támogatásból 
fizette a Társaság. Ádám József felkérte 
Zalaba Piroskát, hogy tájékozódjon a 
jövő évi pályázati lehetőségekről. Iván 
Gyula a BFKH FTFF és a Lechner TK ter-
vezett fúziója után a Társaságnak nyúj-
tott támogatást érintő lehetséges követ-
kezményekre hívta fel a figyelmet.

A 2019-re vonatkozó költségvetés 
végleges tervezetét a decemberi köz-
gyűlésre kell elkészíteni és jóváha-
gyásra előterjeszteni.

Az MFTTT területi szervezetei és 
az ügyvezetés gazdag őszi progra-
mot szerveztek. A Társaság honlap-
ján a „Rendezvények” menüpontban 
látható események közül a nyíregy-
házi szakmai napra (09. 20.) és a zalai 
geodétatalálkozóra (09. 26.) a progra-
mot is el lehetett olvasni és jelentkezni 
is lehetett az IB-ülés időpontjában. 

Szervezés alatt álltak az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésére inditott 
program (OKTM) évenként ismétlődő 
konferenciája (két időponttal: 10. 01. 
és 10. 08.), a pécsi (10. 10.), a fővárosi 
(10. 17.) és a békéscsabai (11. 21–22.) 
földmérőnapok.

Az OKTM konferenciának az 
Agrárminisztérium Darányi-terme ad 
helyet, és a tervek szerint az új földügyi 
vezetés képviselői is üdvözlik a résztve-
vőket. A program véglegesítése még kis 
szervezőmunkát igényelt. A Fővárosi és 
Pest megyei Földmérőnap programja 
már teljes volt. Ennek a rendezvénynek 
ismét az MH Geoinformációs Szolgálat 
nyújt otthont.

Szrogh Gabriella jelezte, hogy a 
Társaságunk ez évben is részt vesz a 
Földtudományos Forgatag interaktív 
GEOkiállításon a Természettudományi 
Múzeumban, és részvételre buzdít min-
denkit 2018. november 11–12-én.

A Társaság soron következő vándor-
gyűlését Békéscsabán tervezi megren-
dezni 2019. július 04–06. között. A 
konferencia helyszíne a Csabagyöngye 
Kulturális Központ lesz, amely színház-
termével és különtermeivel kényelmes 
és korszerű feltételeket biztosít a két-
évenkénti nagy seregszemlénknek.

Dobai Tibor főtitkár elmondta, 
hogy már bírjuk a Békés megyei 
Kormányhivatal vezetőjének támo-
gatását. A helyi szervezőbizottság is 
megalakult, Hajtman Zoltán vezetésé-
vel. Az IB az elnök javaslatára határo-
zatban bízta meg a program- és szerve-
zőbizottság tagjait (Dobai Tibor elnök, 
Iván Gyula, Szrogh Gabriella, Zsilvölgyi 
Csaba és Buga László tagok) a rendez-
vény megszervezésével. Még nincs 
megfogalmazva a vándorgyűlés szak-
mai jelmondata, amely jelzi a konfe-
rencia fő témakörét és amelyhez kap-
csolódhatnak az előadások. Az erre 
vonatkozó javaslatokat szívesen várja a 
szervezőbizottság. (Kézenfekvő lenne 
a szakmánk perspektíváival foglalkozó 
témakör kijelölése, különös tekintettel 
a technikai-technológiai fejlődésre, a 
civil és kormányzati felhasználók igé-
nyeire és a központi adminisztráció 
által kialakított feltételekre.)

Az egyebek napirend keretében 
Hetényi Ferencné beszámolt a július 
1-jén a Szent Tamás-szobornál négy 
fővel megtartott koszorúzásról, amelyet 

Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba (Forrás: https://www.facebook.com/pg/
CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/?tab=photos_albums)
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hagyománnyá kellene fejleszteni. 
Ezután tájékoztatta az IB-t a szeptember 
7–8-án lezajlott (a résztvevők által egy-
öntetűen nagyon sikeresnek minősített) 
semmeringi kirándulásról. A Társaság 
honlapján mindkét eseményről olvas-
ható beszámoló. Az IB határozatban 
köszönte meg Hetényi Ferencnének 
és Szrogh Gabriellának a szervezőmun-
kát. Hetényi Ferencné elmondta, hogy 
a Szenior Klub (az ügyvezetéssel közö-
sen) jövőre Csehországba szeretne 
kirándulást szervezni.

A CLGE következő, tisztújító közgyű-
lésére 2018. október 04–06. között kerül 
sor. Domokos György kérte az IB-t, hogy 
mérlegelje a magyar képviselő részvé-
telének támogatását, különös tekintet-
tel a tisztújításra és arra a körülményre, 
hogy a 2019. évre (magyar javaslatra) 
Eötvös Lorándot jelölték az év földmérő-
jének. Fel kell készülni a jövő évi brüsz-
szeli központi rendezvényre, ahol a mi 
feladatunk lesz Eötvös munkásságának 
bemutatása. A bemutató anyagok elké-
szítésére célszerű lenne a BME Általános 
és Felsőgeodézia Tanszék munkatársait 
felkérni. Rendezni kell a magyar képvi-
selet kérdését is. Eredetileg három szer-
vezet, az MFTTT, az MMK Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozata valamint a 
Magyar Földmérő és Geoinformatikai 
Vállalkozások Egyesülete vállalta a 
képviseletet és az ezzel járó költsége-
ket. Időközben az MFGVE véleménye 
a magyar részvétel fontosságáról meg-
változott, és nem vesz rész a közösen vál-
lalt képviseletben. A maradó két szerve-
zetnek kell új megállapodást kötni. Siki 
Zoltán az MMK GGT elnöke emlékez-
tette az IB-t, hogy részükről Vidovenyecz 
Zsolt a CLGE összekötő. Az IB miu-
tán határozatban támogatta a közgyű-
lésen való magyar részvételt, felkérte 
Domokos Györgyöt, hogy egyeztessen 
Vidovenyecz Zsolttal a barcelonai köz-
gyűlésen való részvételről. Az IB hatá-
rozatban kötelezte magát egy ad hoc 
bizottság felállítására a következő ülé-
sén az Eötvös-évvel kapcsolatos teen-
dők ellátására.

Iván Gyula javasolta még, hogy 
Társaságunk vegye fel a kapcsolatot a 
magyar geofizikusokkal az Eötvös-év 
közös előkészítése érdekében.

Ádám József tájékoztatta az IB-t, 
hogy az MTA-hoz, a civil szakmai szer-
vezetek támogatására kiírt pályázat 

keretében benyújtott kérésünk – for-
ráshiány miatt – eredménytelen volt.

Az elnök kijelölte a következő 
IB-ülés (10. 29.) valamint az évzáró 
testületi értekezletek és közgyűlés idő-
pontját (12. 10.), majd megköszönte 
a megjelentek munkáját, és berekesz-
tette az ülést.

Buga László

***

Kirándulás Semmeringbe

Az idei Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napján merült föl 
a gondolat először, hogy jó lenne szer-
vezetten meglátogatni a híres ausztriai 
Semmeringet, melynek apropóját az 
adta, hogy a CLGE által 2018-ban az év 
földmérőjének jelölt osztrák mérnök, 
Carl von Ghega nevéhez kapcsolódik az 
ausztriai Gloggnitztól Mürzzuschlagig 
tartó semmeringi vasút tervezése és 
építése. Társaságunk Szenior Klubjának 
titkára, Hetényi Ferencné, Erzsike vál-
lalta magára az utazás szervezését. A 
kirándulásra 2018. szeptember 7–8. 
között került sor.

Utunk első állomása Gloggnitz város-
ában volt, ahol meglátogattuk a Lindt 
csokoládégyár mintaboltját. A gyá-
rat bemutató rövidfilm megtekinté-
sére sajnos nem volt időnk, de lehe-
tőségünk nyílt a csokoládékészleteink 
feltöltésére.

Innen Payerbach hangulatos tele-
pülésére utaztunk, ahol a vasútállo-
máson a vonatindulás előtt néhány 

vasúttörténeti érdekességet, elsősor-
ban mozdonyokat vehettünk szem-
ügyre, majd felszálltunk az UNESCO 
Világörökség részét képező híres 
semmeringi vasútra.

A vonat ablakából sajnos keve-
set lehetett látni a pálya lélegzet-
elállító szépségű kőviaduktjaiból, 
viszont a táj szépsége is nagy élményt 
nyújtott. Utazásunk a végállomásig, 
Mürzzuschlagig tartott. Ezután meg-
tekintettük az állomásépület mellett a 
Südbahnmuseumot, melyet helyi veze-
tővel jártunk végig. Megcsodáltuk a 
kiállított vasúti járműveket, mozdo-
nyokat, és érdekességeket tudhattunk 
meg a semmeringi vasútvonal építésé-
nek történetéről.

A semmeringi vasút teljes hossza 
41 km, közben a szintkülönbség 460 
méter. A vasút 14 alagúton, 16 viaduk-
ton, több mint 100 kőhídon és 11 vas-
hídon halad át. A leghosszabb alagút 
1431 méteres, a viaduktok között 
vannak kétszintesek is. A teljes hosz-
szúság 60%-ában a lejtő meredeksége 
20-25‰. A pálya építésekor a támfala-
kat, a kiszolgáló épületeket és az állo-
másokat gyakran az alagútfúrásnál 
kitermelt anyagból építették.

Gondot okozott, hogy az építés ide-
jén a távolságokat nem lehetett kellő 
pontossággal lemérni a tervezéshez, 
ezért új eszközöket és módszereket kel-
lett kifejleszteni. A távolság megtételé-
hez új típusú mozdonyok gyártására 
volt szükség, ami lökést adott a vasúti 
közlekedés fejlődésének. Az alagutak 
és viaduktok építésénél 20 000 ember 
dolgozott hat éven át, ami műszaki 

Ami a vasútból látszódott a vonatról (Fotó: HBA)


