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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 
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hazai és nemzetközi kapcsolatokban 
történő rendszeres végzése céljából 
munkabizottságot kér fel, amelynek 
elnöke dr. Mihály Szabolcs, tagjai: dr. 
Remetey-Fülöpp Gábor, Palya Tamás, 
dr. Zentai László, Hargitai Péter és 
Iván Gyula (8 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás szavazattal).

17/2018. (XII. 10.) számú 
IB-határozat: Az intézőbizottság elha-
tározta, hogy a 2019. évi Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja (EFGN 2019) és a Földmérők 
Világnapja alkalmából előadóülé-
sét 2019. március 21-én (csütörtö-
kön) szervezi meg. Az előadóülés 
programjának összeállítására eseti 
programbizottságot állít fel, amely-
nek elnöke Iván Gyula, tagjai: Buga 
László, Dobai Tibor, Domokos György, 
dr. Engler Péter, Koós Tamás, dr. Siki 
Zoltán, Vidovenyecz Zsolt és Zalaba 
Piroska (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal).

Társaságunk alapszabályának 21.§ 
alapján a választmány hatáskörébe tar-
tozó aktuális döntések meghozatala 
érdekébe a főtitkár 2018. december 
10-én 12.30 órára hívta össze a testü-
let ülését a következő napirenddel:
1. Az MFTTT 2019. évi tagsági díjai 

(előadó: Dobai Tibor főtitkár)
2. Az MFTTT 2019. évi költségvetési 

tervezetének megvitatása (előadó: 
Dobai Tibor főtitkár)

3. Az MFTTT 2019. évi tisztújító köz-
gyűlésének előkészítése, a jelölőbi-
zottság megválasztása

4. Egyebek
A választmány az alábbi határozatokat 
fogadta el:

4/2018. (XII. 10.) számú választmá-
nyi határozat: Az MFTTT választmá-
nya a főtitkár előterjesztése alapján 
megismerte a Társaság 2019. évi tag-
díjaira vonatkozó tervezetet (amely a 
2018. évi tagdíjtételek változatlanul 
hagyását tartalmazza), amelynek a 
közgyűlés elé terjesztését javasolja 
jóváhagyás céljából (11 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás szavazattal).

5/2018. (XII. 10.) számú választ-
mányi határozat: Az MFTTT választ-
mánya a főtitkár előterjesztése alap-
ján megismerte a Társaság aktuális 
pénzügyi helyzetét és a 2019. évi költ-
ségvetési tervezetét, amelynek a 
közgyűlés elé terjesztését javasolja 

elfogadás céljából (11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodásszavazattal).

6/2018. (XII. 10.) számú választ-
mányi határozat: Az MFTTT választ-
mánya az elnök előterjesztése alapján 
a 2019–2023 időszakra jelölőbizott-
ságot kér fel, amelynek elnöke dr. 
Busics György, tagjai pedig Domokos 
György, Hajtman Zoltán, Holéczy 
Ernő és Koós Tamás (11 igen, 0 nem, 
0 tartózkodásszavazattal).

Az MFTTT folyamatos működése 
érdekében a közgyűlésnek még az év 
vége előtt el kellett fogadni a 2019. 
évi tagdíjakat és a Társaság költség-
vetését, ezért 2018. december 10-én 
14.00 órára hirdette meg a döntéshozó 
testület ülését Dobai Tibor főtitkár.

Az ülés napirendje:
1. Elnöki megnyitó (előadó: dr. Ádám 

József elnök)
2. A mandátumvizsgáló bizottság, a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők 
megválasztása (előadó: Dobai Tibor 
főtitkár)

3. Tájékoztató a Társaság aktuális 
ügyeiről (előadó: dr. Ádám József 
elnök)

4. A mandátumvizsgáló bizottság 
elnökének jelentése

5. A Társaság 2019. évi tagdíjainak 
jóváhagyása (előadó: Dobai Tibor 
főtitkár)

6. A Társaság 2019. évi költségveté-
sének elfogadása (előadó: Dobai 
Tibor főtitkár)

7. Egyebek
A prognosztizálható mérsékelt érdeklő-
dés miatt a kiküldött meghívóban sze-
repelt a határozatképtelenség miatt 
megismételt közgyűlés időpontja is: 
2018. december 12-én 14.00. A másod-
szori időpontra összehívott közgyűlés 
a megjelentek számára tekintet nél-
kül határozatképes. Az összejövetelre 
a második időpontban került sor vál-
tozatlan tárgykörrel és helyszínen.

Dr. Ádám József üdvözlő szavai 
után a közgyűlés elfogadta a napiren-
det, a jegyzőkönyv vezetésével meg-
bízta Szrogh Gabriellát, a hitelesítés-
sel pedig Iván Gyula és Buga László 
főtitkárhelyetteseket, majd megvá-
lasztotta a mandátumvizsgáló bizott-
ság tagjait Hetényi Ferencné, Homolya 
András és Koós Tamás személyében. 
A jelenléti ívek feldolgozásának ideje 
alatt dr. Ádám József elnök beszámolt a 

Társaság aktuális ügyeiről, feladatairól. 
Megállapította, hogy az MFTTT tervsze-
rűen működött, testületei az alapsza-
bály szerint ellátták feladataikat. 2018-
ban 12 ún. „nagyrendezvényre” került 
sor összességében mintegy 2000 fő 
részvételével. A honlapunk forgalma 
változatlan, átlagosan napi ezer felke-
resést regisztrálunk. A Geodézia és 
Kartográfia rendszeresen megjelent, 
a szakmai publikációk mellett folya-
matosan tudósított a fontosabb társa-
sági eseményekről. Az elnök sajnálat-
tal jegyezte meg, hogy szakágazatunk 
polgári része egy éve bizonytalan hely-
zetben van, nincs végleges szervezeti 
struktúrája. Dr. Ádám József számba 
vette a 2019. év legfontosabb tervezett 
eseményeit:

100 éves lesz az önálló magyar 
katonai térképészet, amelyről a nyári 
Vándorgyűlésünkön önálló szekcióval 
fogunk megemlékezni.

Az Európai Földmérők és 
Térinformatikusok napjához kapcso-
lódó konferenciára március 19-én 
a Ludovika (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem) aulájában kerül sor. A 2019-
es évet a CLGE Eötvös Loránd emlék-
évének nyilvánította, ezzel kapcsolato-
san is vannak feladataink.

Az EMT Földmérő Szakosztályának 
évenkénti összejövetelére immár husza-
dik alkalommal kerül sor 2019. május 
23–26. között Marosvásárhelyen.

Az MFTTT 31. Vándorgyűlését 2019. 
július 4–6. között Békéscsabán rendez-
zük meg.

A Társaság 2019. májusi közgyűlése 
tisztújító közgyűlés lesz. A választmány 
december 10-ei ülésén megválasztot-
ták a jelölőbizottságot (lásd feljebb a 
választmány 6/2018. (XII. 10.) számú 
vonatkozó határozatát).

Az elnöki beszámoló után a man-
dátumvizsgáló bizottság jelentette a 
közgyűlésnek, hogy 23 szavazati jog-
gal rendelkező egyéni tag és 8 jogi tag 
képviselője vesz rész az ülésen.

Dobai Tibor tájékoztatta a testületet, 
hogy a választmány változatlan tagdí-
jakról hozott döntést, amit a közgyű-
lés elfogadott.

7/2018. (XII. 12.) számú közgyű-
lési határozat: A közgyűlés a Társaság 
2019. évi tagdíjait az intézőbizott-
ság javaslata és a választmány által 
megállapított összege alapján, amely 
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a 2018. évi tagdíjtételek változat-
lanul hagyását tartalmazza, jóvá-
hagyta (28 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dás szavazattal).

Ezt követően a főtitkár előterjesz-
tette a Társaság 2019-re szóló költ-
ségvetés-tervezetét. A tagdíjak mel-
letti fő bevételi források a pályázati 
úton elnyert támogatások. Számítunk 
az agrárminiszter anyagi hozzájárulá-
sára a nemzetközi szervezetek tagdíja-
inak befizetésére. Az NKP Nkft. jelen-
tősen hozzájárul a szakfolyóiratunk 
megjelenéséhez. Az EFGN-konferencia 
megrendezéséhez félmillió forint 
támogatást kaptunk. A beterjesztett 
költségvetés óvatos tervezéssel készült, 
nem tartalmaz kockázatos tételeket, 
jelezte felügyelőbizottság elnöke, dr. 
Toronyi Bence. A 2019. évi költségve-
tést 16,5 millió forint tervezett bevétel-
lel, 15,2 millió forint tervezett kiadás-
sal a közgyűlés elfogadta.

8/2018. (XII. 12.) számú közgyűlési 
határozat: A közgyűlés Dobai Tibor 
főtitkár előterjesztésében megismerte 
a Társaság aktuális pénzügyi helyze-
tét és a 2019. évi költségvetési terve-
zetét. Az MFTTT 2019. évi költségve-
tési tervezetét (az intézőbizottság és 
a választmány javaslata alapján) a 
mellékelt táblázatban foglaltak alap-
ján elfogadta (28 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás szavazattal).

Az egyéb napirendi pontok között 
Hodobay-Böröcz András tájékoztatta 
a közgyűlést, hogy dr. Ferenc Józseffel 
egyeztetve a huszadik, jubileumi EMT-
találkozóra a korábbi összejöveteleken 
készült fényképeket tartalmazó DVD-t 
állít össze. Siki Zoltán javasolta, hogy 
Társaságunk készítsen nyomtatott fotó-
albumot az erdélyi találkozóra. A köz-
gyűlés Hodobay-Böröcz Andrást kérte 
fel a meglepetésajándék elkészítésé-
nek szervezésével.

Koós Tamás felvetette marosvásárhe-
lyi vetületi kezdőpont (Kesztelyhegy) 
rendbetételének lehetőségét a jubile-
umi találkozó keretében.

A közgyűlésen tájékoztató hang-
zott el arról, hogy a katonai térképé-
szet 100 éves évfordulójára készülő 
díszkönyv bemutatójára a tervek sze-
rint az MTA Kistermében kerül sor 
január 30-án. Az évfordulós ünnepi 
állománygyűlést február elsején ren-
dezik a Stefánia palotában. Az Európai 

Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja keretében március 21-én a 
nadapi magassági alappont kicsinyí-
tett mását fogják felavatni a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem kampuszán az 
Orczy-kertben.

További hozzászólás nem lévén az 
elnök megköszönte a tagság éves mun-
káját, boldog új évet kívánva berekesz-
tette az ülést.

Az IB 2019. évi első összejövetelére 
2019. január 31-én került sor a követ-
kező napirenddel:
1. Tájékoztató az MFTTT 2018. évi 

Beszámoló–könyvvizsgálat–főtit-
kári beszámoló előkészítéséről 
(előadók: Dobai Tibor és Szrogh 
Gabriella).

2. Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja/
Földmérők Világnapja (2019. már-
cius 21.) szervezése és előkészí-
tése (előadók: Iván Gyula és Koós 
Tamás)

3. A Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnap (2019. március 28.) 
szervezése és előkészítése (előadó: 
Körblné Németh Éva és Szrogh 
Gabriella).

4. EMT 20. Földmérőtalálkozó alkal-
mából tervezett fotóalbum előké-
szítése (előadó: Hodobay-Böröcz 
András).

5. MH GEOSZ és MFTTT közötti meg-
állapodás helyzete (előadó: Koós 
Tamás).

6. Egyebek.
A napirend elfogadása után Dobai 
Tibor távollétében Szrogh Gabriella 
tájékoztatatta a testületet a 2018. évi 
beszámoló elkészítésének állásáról. 
(A főtitkár autóbalesete miatt nem 
tudott részt venni az ülésen.) Az előze-
tes számok alapján 3,5 millió forintos 
eredménnyel zárja a Társaság 2018-at. 
Vannak még nyitott tételek (kintlévő-
ségek) a könyvelésben, amelyek tisztá-
zásra várnak, de a március 31-i zárás-
nak nincs akadálya. Az IB a tájékoztatót 
tudomásul vette.

Az EFGN programja teljessé vált, 
néhány felkérést kell csak pontosítani, 
mondta Iván Gyula a tájékoztatójában. 
Az ülésnapon 12 előadás fog elhang-
zani. A rendezvény helyszíne még 
nem végleges. Terv szerint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem ad otthont a 
konferenciának. Alternatív lehetőség 

az MH GEOSZ Szilágyi Erzsébet fasori 
székhelye.

A Fővárosi és Pestmegyei 
Földmérőnapot április 3-án az MH 
GEOSZ kultúrtermében tartják igen 
gazdag és színvonalas program-
mal, derült ki Körblné Németh Éva 
tájékoztatójából.

A konferencia az EFGN ülésnaphoz 
hasonlóan alkalmat ad a szakma gya-
korlóinak a szükséges továbbképzési 
pontok megszerzésére is.

Hodobay-Böröcz András bemutatta 
a 20. EMT Földmérő-találkozójára a 
korábbi összejövetelek képeiből és az 
elnöki megnyitóbeszédekből össze-
állított album tervezetét. A testület 
megköszönte az eddig végzett mun-
káját, és határozatot fogadott el az 
album elkészítésének költségkere-
téről (300 000 Ft), felkérte továbbá 
Hodobay-Böröcz Andrást a munka 
további koordinálására.

Az 5. napirendi pont előadója szol-
gálati elfoglaltsága miatt nem tudott 
részt venni az ülésen, így Ádám 
József tájékoztatta az IB-t, hogy a 
megállapodástervezetet az MH GEOSZ 
jogásza megvizsgálta és kisebb korrek-
ciókat javasolt a szövegben. Az együtt-
működés írásban történő rögzítése 
elősegíti többek között az MFTTT-
rendezvények megtartását az MH 
GEOSZ székhelyén.

Az egyéb napirendi pontok között az 
elnök néhány folyamatban lévő ügyről 
tájékoztatta az IB-t.

Buga László kérte a testület támo-
gatását a Geodézia és Kartográfia 
folyóirat eddig megjelent lapszá-
mainak digitális átalakításához 
(szkenneléséhez) és digitális publiká-
lásához az Arcanum Adatbázis Kft.-vel 
együttműködésben. Mivel a testület 
időközben – az egyéb elfoglaltságaik 
okán távozó tagok miatt – megfogyat-
kozott, az elnök kérte Buga Lászlót egy 
határozati javaslat megfogalmazására, 
amelyet e-mailben történő szavazásra 
fog bocsátani.

Az IB és a választmány következő 
ülésére (a közgyűlés előkészítéséhez) a 
tervek szerint április elején kerül sor.

Egyéb hozzászólás nem lévén az 
elnök megköszönte a részvételt, és 
berekesztette az ülést.

Buga László


