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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 
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ahhoz kapcsolódó gyakorlatorientált 
tananyagfejlesztés két ázsiai ország, 
Kína és Thaiföld számára. A megva-
lósuló innovatív oktatási platform, a 
BSc- és MSc-képzésbe is beépíthető 
e-learning tananyagok hozzájárulnak 
a két ázsiai ország távérzékelési szak-
tudásához és ezzel az alkalmazások szé-
les körű elterjesztéséhez.

Az első év munkájának összegzé-
sére, az egyes feladatkörök felelőse-
inek beszámolójára és a következő 
időszak cselekvési tervének részletes 
megvitatására került sor 2018. novem-
ber 27–29 között az északkelet thai-
földi Khon Kaenben. A vendéglátó 
Khon Kaen University (KKU) gondo-
san készítette elő a három napos talál-
kozót, melyen mind a négy európai, 
a két kínai és a két thai egyetemnek 
is több, a projektben közreműködő 
oktatója volt jelen. Az Óbudai Egyetem 
részéről dr. Földváry Lóránt, dr. Márkus 
Béla, Verőné dr.Wojtaszek Malgorzata 
és Balázsik Valéria vettek részt az éves 
találkozón.

A megbeszélésen nagy hangsúlyt 
kaptak a közösen fejlesztett 20 okta-
tási modul jelen helyzete és felada-
tai. A modulok mindegyike a távérzé-
kelés más-más alkalmazási területét 
dolgozza fel, és az elméleti ismeret-
anyag mellett olyan gyakorlati példá-
kat szolgáltat, melyek a bemenő adatok 
és szoftverek hozzáférésén keresztül 
teljes részletességgel vezetik végig a 
hallgatót a feldolgozás folyamatán, 
biztosítva így a feladatmegoldás gya-
korlati elsajátításának lehetőségét. 
A találkozó programjának ez a része 
eredményezte a legtöbb hozzászó-
lást, hiszen hat ország (4 európai és 
2 ázsiai) nyolc egyetemének oktatási 
módszertana került felszínre és megvi-
tatásra. Teljes mértékben érvényesült 
a projekt elvárásai közt megfogalma-
zott „nemzetköziesedés elősegítése”, 
hiszen hallhattunk érvelni a holland 
egyetem képviseletében brazil kollé-
gát, a bangkoki egyetem részéről pedig 
indiai kolléganőt! A vitát követően 
végül döntés született a tananyagok 
egységes jellemzőit illetően.

A megbeszélésen dr. Sarawut 
Ninsawattól (Asian Institute of 
Technology – AIT) elhangzott egy 
beszámoló a projekt keretében kiala-
kításra kerülő „Tudásközpont” jelenleg 

már megkezdett eszközbeszerzéseiről. 
(http://irsel.eu/cluster-meeting-of-e-
cbhe-projects-in-bangkok-thailand-21-
november-2018/)

A vendéglátó egyetem (KKU) okta-
tói kisebb kirándulást szerveztek a 
résztvevőknek. A várostól 50 km-re 
lévő farmon „kígyóshow” kápráztatott, 
vagy éppen rettentett el bennünket, 
majd visszafelé egy buddhista közpon-
tot jártunk végig. Mindezeket élmény-
ben felülmúlta az a fesztivál, amelyet 
Khon Kaenben rendeznek évente, és 
idén éppen ott tartózkodásunk idejére 
esett. A város utcáit ellepték a régió 
népviseletbe öltözött táncosai, akik a 
kihelyezett hangszórókból jövő thai 
népzenére tökéletesen egyszerre tán-
coltak, a korábbi éveket túlszárnyalva 
73 000-en, és ezzel az esemény beke-
rülte a Guinness-rekordok közé!

A találkozó harmadik napján meg-
beszélésre kerültek a külső szakértői 
értékelések, a projektben előírt meg-
valósíthatósági tanulmány, valamint a 
2. projektév feladatai és a teljesítési 
határidők.

Reményeink szerint a projekt a 
tudásbázis kialakításával hozzájárul 
mind Európában, mind Ázsiában a 
távérzékelési technológiák széles körű 
alkalmazásához, mely a szakterületen-
ként (pl.: természetvédelem, mezőgaz-
daság, erdészet, halászat stb.) eltérő 
adottságokra és igényekre is adaptál-
ható, egyben elősegíti a távérzéke-
lés tudományterületén a felsőoktatás 
minőségének javítását.

Balázsik Valéria

***

Testületi ülések

Társaságunk intézőbizottsága (IB) 
soron következő ülését 2018. decem-
ber 10-én 10 órakor tartotta, a Bosnyák 
téri székház I. emeleti tanácstermében. 
Az ülés napirendjén a következő pon-
tok szerepeltek:
1. Javaslat az MFTTT 2019. évi tagsági 

díjaira (előadó: Dobai Tibor főtit-
kár)

2. Beszámoló az MFTTT 2018. évi 
tevékenységéről és aktuális pénz-
ügyi helyzetéről (előadó: Dobai 
Tibor és Szrogh Gabriella)

3. A Társaság 2019. évi költségvetésé-
nek tervezete (előadó: Dobai Tibor 
és Szrogh Gabriella)

4. Jelölőbizottság felállítása a Márton 
Gyárfás-emlékplakett adományo-
zására (előadó: dr. Ádám József)

5. Az MFTTT ad hoc munkacsoport 
beszámolója: Az ENSZ Agenda 2030 
program támogatása (előadó: dr. 
Mihály Szabolcs

6. Az EFGN és a Földmérők Világnapja 
2019. évi programjának előkészí-
tése (előadó: Iván Gyula és Szrogh 
Gabriella)

7. Az MFTTT 2019. évi tisztújító köz-
gyűlésének előkészítése, javaslat a 
jelölőbizottság felállítására (előadó: 
dr. Ádám József)

8. Egyebek
A testület a napirendi pontok megtár-
gyalása után a következő határozato-
kat fogadta el:

14/2018 .(XII. 10.) számú 
IB-határozat: Az intézőbizottság a 
főtitkár előterjesztése alapján megis-
merte és megvitatta a Társaság 2019. 
évi tagdíjaira vonatkozó tervezetet 
(amely a 2018. évi tagdíjtételek vál-
tozatlanul hagyását tartalmazza), 
amelyet a választmány elé megállapí-
tásra, majd ezt követően a közgyűlés 
elé terjesztését javasolja jóváhagyás 
céljából (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal).

15/2018. (XII. 10.) számú 
IB-határozat: Az intézőbizottság a 
főtitkár és az ügyvezető titkár elő-
terjesztése alapján megismerte a 
Társaság aktuális pénzügyi helyzetét 
és a 2019. évi költségvetési tervezetét, 
amelyet a választmánynak és a köz-
gyűlésnek elfogadásra javasol. Az IB 
egyetért az ügyvezető titkár és kisegítő 
munkatársa részére 2018. évi 13. havi 
fizetés kiutalásával (8 igen, 0 nem,0 
tartózkodás szavazattal).

16/2018.(XII. 10.) számú 
IB-határozat: Az IB köszönetét fejezi 
ki dr. Mihály Szabolcsnak, dr. Remetey-
Fülöpp Gábornak, Palya Tamásnak 
és dr. Zentai Lászlónak, hogy 
Társaságunkat aktívan képviselték 
2018-ban előadások bemutatásával 
és tanulmányok készítésével az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Célok elérésé-
nek szolgálatában megjelenő térin-
formatikai és földmegfigyelési felada-
tok terén. A vonatkozó munkáknak 


