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100 éves az önálló magyar 
katonai térképészet

1919. február 4-én alakult meg a Magyar 
Katonai Térképészeti Csoport, ettől a 
naptól számítják az önálló magyar kato-
nai térképészet létrejöttét. A száz éves 
évfordulóról február 1-jén, ünnepi 
állománygyűlésen emlékeztek meg a 
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális 
Központban. Ebből az alkalomból a 
köztársasági elnök csapatzászlót ado-
mányozott az MH Geoinformációs 
Szolgálatnak (MH GEOSZ).

Az ünnepségen megjelent Magyaror-
szág honvédelmi minisztere, a Magyar 
Honvédség parancsnoka, az MH több 
szervezetének vezetője, a külföldi kato-
nai térképész szolgálatok irányítói, a 
hazai térképész és földmérő vállalatok 
és szervezetek valamint a felsőoktatási 
intézmények képviselői, a katonai térké-
pészet volt és jelenlegi munkatársai.

A centenárium alkalmából adományo-
zott csapatzászlót Szegő László dandár-
tábornok, a köztársasági elnök főhadse-
géde adta át Szalay László ezredesnek, az 
MH GEOSZ szolgálatfőnökének. A köz-
társasági elnök az adományozó levelé-
ben így fogalmazott: „A katonai tér-
képészek olyan pontosan ismerik a 
látható, mérhető világot, benne közös 
hazánkat, ahogy csak nagyon kevesen. 
Emlékeztesse önöket ez a zászló előde-
ikre, akik az elmúlt századok során 
különleges tudást alkalmazva megany-
nyi hősies küzdelemben álltak helyt.”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
ünnepi beszédében elmondta, hogy a 
Magyar Honvédség az ország védelmi 
képességének utolsó bástyája, s a közel-
múlt bebizonyította, hogy ebben a rend-
szerben a katonai térképészek munkája 
nélkülözhetetlen. „Gondoljunk 2015-
re, amikor a határzárást végrehajtot-
tuk. Önök voltak ott elsőként, hiszen 
pontosan ki kellett jelölni a határvo-
nalat. Ezt is önök csinálták.” A minisz-
ter kiemelte, hogy az átfogó haderő-
fejlesztésnek a katonai térképészet is 
része lesz. „Láthatják, hogy a Magyar 
Honvédség napjainkban jelentős átala-
kuláson megy keresztül, és ennek a 
korszerű, ütőképes, modern haderő-
nek szerves része a térképészet.”

Szalay László ezredes ünnepi beszédé-
ben megköszönte a köztársasági elnök-
nek, hogy csapatzászlót adományozott 

az MH GEOSZ-nak, majd így folytatta: 
„Úgy gondolom, hogy egy katonai 
alakulat, jelen esetben a Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálat, 
úgy is mint ezredszintű szervezet, nem 
létezhet csapatzászló nélkül. Ahogy 
nemzeti lobogónk piros-fehér-zöld 
színe az erőt, a hűséget és a reményt 
jelképezi, úgy a csapatzászló a hazá-
hoz, a katonai eskühöz és a csapathoz 
való kitartó hűség, bátorság, a katonai 
becsület és a bajtársiasság szent jelképe 
számunkra. A csapatzászló hagyomá-
nyaiknak és értékeiknek megfelelően 
összeköti az embereket, katonákat, így 
minket, katonatérképészeket is.

Ahogy körülnézek a teremben, 
örömmel tölt el, hogy a katonai térké-
pészet képviselői – a Geoinformációs 
Szolgálat személyi állománya, a 
Zrínyi Kft. Térképész Ágazatának 
munkatársai és a csapatoknál szol-
gáló térképészek mellett a polgári tér-
képészet szinte minden képviselője itt 
van velünk, akadémikusok, professzo-
rok, az oktatási intézmények képvise-
lői, a polgári térképészeti vállalatok és 
vállalkozások vezetői, és ez számomra 
azt jelenti, hogy a magyar katonai 
térképészet még mindig számít, még 
mindig jegyzik a szakmában.

1919. február negyedikétől, az első, 
önálló Magyar Katonai Térképező 
Csoport megalakulásától kezdve a 
magyar katonai térképészet görön-
gyös utat járt be. 

Elődeinknek meg kellet küzdeniük 
a politikai rendszerváltoztatások és 
a térképrendszer-váltások minden 
nehézségével és kihívásával. Ahogy a 

történelem viharai Magyarországot 
alakították, úgy alakultak át, változ-
tak meg az ország területét ábrázoló 
térképek is.

1. ábra. Az ünnepség résztvevői

2. ábra. A csapatzászló átadása

3. ábra. Szalay László ezredes
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Szakmai hozzáértésről, rátermett-
ségről azonban mindenkor nagyszerű 
nevek, precíz munkák, és kiváló alko-
tások tettek tanúbizonyságot, amit 
átitatott a hazaszeretet, a hozzáértés 
és a hivatástudat hármas egysége. A 
100 évvel ezelőtti megalakulás óta a 
katonai térképészet töretlen fejlődésen 
ment keresztül és maradt a térképtu-
dományok egyik fő gyakorlati végre-
hajtó szervezete. A magyar katonai 
térképészet történelmi jelentőségű tel-
jesítményét 2011-ben Magyar Örökség 
díjjal ismerték el.

A centenárium jelentősége azon-
ban túlmutat a Magyar Honvédség 
keretein. Nem csak egy csapatünnep, 
hanem egy szakma, egy tudomány 
katonai szegmensének 100 éves évfor-
dulója, amit a polgári szakmai oldal 
is elismer és ünnepel, hiszen a katonai 
térképészet a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló törvényben meg-
fogalmazottak alapján szerves része 
az állami térképészetnek is.

Katona térképészként, a katonai tér-
képészet jelenlegi vezetőjeként büszke-
séggel tölt el az a tudat, hogy részese 
lehettem és részese lehetek annak a 
sikerekben gazdag, ugyanakkor küz-
delmekkel teli folyamatnak, amely 
a magyar katonai térképészet törté-
netét jelenti. Büszke vagyok arra, én 
vezethetem át ezt a szervezetet a követ-
kező 100 évbe. Úgy gondolom, sőt biz-
tos vagyok benne, hogy a következő 
években is lesz elég feladatunk, és új 
kihívások elé nézünk. Biztos vagyok 
benne, hogy mindannyian hallottak 
már a Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programról. A had-
erőfejlesztés érdekében beszerzendő, 
rendszerbe állítandó modern techni-
kai eszközök, rendszerek mindegyike 
igényli a megbízható, és nem utolsó 
sorban pontos, mondhatni térképé-
szeti pontosságú, térképészeti-térin-
formatikai hátteret, aminek megte-
remtése a magyar katonai térképészet 
jelenlegi legfontosabb feladata. A 
magyar honvédség részére szükséges 
térképek és térképi adatbázisok elő-
állítása mellett azonban a katonai 
térképészet törvényben meghatáro-
zott feladata az állami topográfiai 
térképi adatbázisok létrehozása is. 
Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy 
az 1:50 000 méretaránynak megfelelő 

topográfiai adatbázis – ahogy mi 
nevezzük, a DITAB-50 létrehozása gőz-
erővel folyik, és tervezetten jövő év ele-
jére elkészül.

A magyar katonai térképészet veze-
tőjeként az a célom, hogy a katonai 
térképészetet az elmúlt évtizedek 
átszervezései és leépítései után ismét 
a szakma élvonalába emeljem. Ehhez 
azonban szükség van arra, hogy 
mindannyian, akik most itt vagyunk 
a teremben, összefogjunk, mert meg-
győződésem, hogy sikereket csak 
úgy tudunk elérni, legyen szó akár a 
katonai akár a polgári térképészet-
ről, ha minden eddiginél szorosabban 
együttműködünk.”

A katonai térképészet napja, az 
önálló magyar katonai térképészet 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából Magyarország hon-
védelmi minisztere a szolgálati 
érdemjel ezüst fokozatával tün-
tette ki Pappné Laib Mónika őrna-
gyot a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 
részlegvezetőjét, a honvédelemért 
kitüntető cím Babérkoszorúval 
ékesített fokozatát adományozta 
Karcsai András Károly főtaná-
csosnak az MH Geoinformációs 
Szolgálat főelőadójának, a honvéde-
lemért kitüntető cím I. fokozatát 
adományozta Németh Lászlónak 
a HM Zrínyi Nonprofit Kft. térképé-
szet ágazati igazgatójának, a honvé-
delemért kitüntető cím II. foko-
zatát Bellovics Bélának, a III. 
fokozatát Nagy Tamásnak és 
Nyerges Jánosnak a HM Zrínyi 
Nonprofit Kft. munkatársainak.

Emléktárgyat adományozott dr. 
Mihalik Józsefnek és Pásztor 
Zoltánnak a HM Zrínyi Nonprofit 
Kft. osztályvezetőinek, Mrsan József 
zászlósnak az MH Geoinformációs 
Szolgálat térképész zászlósának.

Továbbá elismerő oklevelet ado-
mányozott Abonyi Györgynek, 
dr. Bakó Zoltánnak, Czinka 
Annamáriának,  Csákvári 
Péternek, Fekete Zoltánnak, Lázár 
Árpádnak, Mundi Zoltánnak, 
Németi Lászlónak, Simon 
Péternek és Solymárné Varga 
Zsuzsannának a HM Zrínyi Nonprofit 
Kft. dolgozóinak.

A Magyar Honvédség parancs-
noka, beosztásában huzamos időn 

át végzett szakmai munkája elisme-
réséül, emléktárgyat adományozott 
Barsy Dezső őrnagynak az MH 
Geoinformációs Szolgálat térképész 
főtisztjének, Boros Oláh Gábornak 
és Sipos Györgynek a HM Zrínyi 
Nonprofit Kft. osztályvezetőinek.

Emléklapot adományozott 
Annau Judit őrnagynak az MH 
Geoinformációs Szolgálat térképész 
főtisztjének.

Az MH Geoinformációs Szolgálat 
szolgálatfőnöke a katonai térképé-
szet érdekében kifejtett többéves 
kiemelkedő szakmai munkája elisme-
réséül az Önálló Katonai Térképészet 
megalakulásának 100. évfordu-
lója, 2019. február 4-e alkalmából 
Rédey-emlékplakettet adományozott 
Koós Tamás alezredesnek az MH 
Geoinformációs Szolgálat főmérnö-
kének, Schipek László ny. őrnagy-
nak és Nagy Károlynak a HM Zrínyi 
Nonprofit Kft. ellenőrének.

Az eseményen az elismerések 
átadása után levetítették a HM Zrínyi 
Nonprofit Kft. által készített, az önálló 
magyar katonai térképészet száz évéről 
szóló filmet is.

Az ünnepség után rendezett állófo-
gadáson Korom Ferenc altábornagy, 
a Magyar Honvédség parancsnoka 
köszöntőjében szintén a katonai tér-
képészek nélkülözhetetlenségét hang-
súlyozta. „Az önálló magyar katonai 
térképészet elmúlt száz éve, és az a 
munka, amit az elődök elvégeztek, 
ennek fényes bizonyítéka, hiszen 
megmutatta, hogy a magyar embe-
rek ezen a területen is tudnak mara-
dandót alkotni.”

A beszámolót összeállította. 
Buga László 

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk

***

ERASMUS-találkozó 
Thaiföldön

A 2017 októberében indult, három éves 
EU ERASMUS+IRSEL (Innovation 
on Remote Sensing Education and 
Learning) projekt fő célkitűzése a táv-
érzékelés széles körű társadalmi nép-
szerűsítése, ennek megfelelően okta-
tási platform kialakítása, valamint 


