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amelyből 94 oldalt foglal el az 1:20 000 
méretarányú térkép. Ezt kiegészíti a hat 
oldalból álló, 1:13 500 méretarányú bel-
területi melléktérkép. Összességében 
ez a kiadvány egy díszes kivitelű, ház-
számozást is feltüntető, ún. négyszín-
nyomással előállított térképgyűjte-
mény. Az atlasz öt oldalon keresztül 
ismerteti a turisták számára fontos 
helyek címeit, telefonszámát és térképi 
fellelhetőségét. Az utcanévjegyzék 56 
oldalon keresztül, igen részletesen közli 
Budapest és az agglomeráció 19 tele-
pülésének összes utcanevét. Az atlaszt 
a Szarvas Térképészeti Ügynökség a 
Freytag-Bernt céggel együttműködve 

adta ki. Készült 
digitális techniká-
val. A kolofon vala-
mennyi szerkesztő 
kartográfus nevét 
feltünteti.

Összefoglalás
A XX. század viha-
ros történelme sok 
mindenre rányomta 
bélyegét. A politikai 
és társadalmi válto-
zások – egyebek 
mellett – érintet-
ték a bélyegkiadást, 
a pénzjegynyomta-
tást, és esetünkben 
a térképkiadást is. 

Míg a bélyegeket felülnyomták, a bankó-
kat kicserélték8, addig a térképeket ese-
tenként elkobozták, vagy torzították.

A hét darab várostérkép vázlatos 
ismertetésével kapcsolatban töreked-
tem a készítésével egyidejű történelmi 
változások rövid bemutatására is. Az 
első térkép még a Monarchia idejé-
ben készült, a második Trianon évé-
ben, a harmadik az utolsó békeévben. 
A negyedik térkép a bizalmatlanság 

8 Hazánkban kétszer volt csillagászati méretű 
infláció. Az I. Világháború után, 1920–1926 
között, amikor koronáról pengőre, majd a II. 
világháború után, 1945–1946 között, ami-
kor pengőről forintra tértek át. (Budapest 
Lexikon, Akadémia kiadó, 1993.)

légkörét, míg az ötödik és hatodik a 
hidegháború időszakát tükrözte. A 
hetedik térkép már a felszabadult-
ság és az európai újranyitás légköré-
ben készült. Visszatekintésem a térké-
pek segítségével talán visszaad valamit 
abból a történelmi hullámzásból, ami 
hazánkban 100 év alatt lezajlott.

Befejezésül tisztelettel mondok 
köszönetet kollégáimnak a segítségért 
és tanácsokért. Külön köszönöm dr. 
Papp-Váry Árpád lektori munkáját és 
biztatását. Nagy szükségem volt mind-
ezekre, mivel magam nem vagyok kar-
tográfus. Ezúton kérek elnézést, ha 
valamit szakszempontból helytelenül 
fogalmaztam.

Felhasznált irodalom
Budapest lexikon. (Akadémia kiadó, 1993.) 

Főszerkesztő Berza László
Hegyi Gyula: 10 éves a Kartográfiai Vállalat.

(Geodézia és Kartográfia 1964/5).
Hegyi Gyula: 25 éves a Kartográfiai Vállalat 

(Geodézia és Kartográfia 1979/6).
Hegyi Gyula: A KV alapítása és fejlődése. 

(Geodézia és Kartográfia 1989/6,1990/2.)
Papp-Váry Árpád: Negyven éves a KV. 

(Geodézia és Kartográfia 1995/2).
Székely Domokos: Nagy-Budapest 50 éves. 

(Geodézia és Kartográfia 2000/4).
Székely Domokos: Az Erzsébet-híd kettős jubile-

uma. (Geodézia és Kartográfia 2004/11). 
Balla György: Kogutovitz Manó.(Geodézia és 

Kartográfia 1969/1).
Zsámboki Sándor: Tájékoztató a térképek 

minősítéséről. (Geodézia és Kartográfia 
1990/6).

Dr. Székely Domokos

Budapest 1996-ban

Rendezvények

Testületi ülések

Az MFTTT intézőbizottságának 2019. 
április 23-i ülésén a következő napi-
rendi pontokat tárgyalták:
1. Tájékoztató a Társaság aktuális 

pénzügyi helyzetéről, a beszámoló 
és könyvvizsgálat előkészítéséről. 
Előadó: Dobai Tibor főtitkár és 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

2. A Társaság Vándorgyűlésének elő-
készítéséről. Előadó: Dobai Tibor 
főtitkár és Szrogh Gabriella ügyve-
zető titkár

3. Tájékoztató az Európai Föld-mérők 
és Geoinformatikusok Napja 

rendezvényéről. Előadó: Iván Gyula 
főtitkárhelyettes

4. Tájékoztató a CLGE szófiai esemé-
nyeiről. Előadó: Vidovenyecz Zsolt 
a CLGE magyar képviselője

5. Tájékoztató a Fővárosi és Pest 
Megyei Földmérő Nap rendezvény-
ről. Előadó: Hetényi Ferencné

6. Javaslat a 2019. évi Lázár deák 
emlékérem adományozására. 
Előadó: Tóth László IB-tag, az ad 
hoc bizottság elnöke

7. Javaslat a 2019. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett adományozására. 
Előadó: dr. Mihály Szabolcs alel-
nök, az ad hoc bizottság elnöke

8. Tájékoztató az EMT földmérő-talál-
kozók emlékalbumáról. Előadó: 
Hodobay-Böröcz András

9. Egyebek
Az ülés napirendjének elfogadása előtt 
Ádám József elnök rövid tájékoztatást 
kért Zalaba Piroska osztályvezetőtől az 
állami térképészet, ingatlan-nyilván-
tartás és földügy területén végbement 
és tervezett szervezeti átalakításokról. 
(Erről rövid tájékoztató jelent meg a 
Geodézia és Kartográfia 2019/2. számá-
ban.) A minisztériumi szintű ágazati irá-
nyítás szervezeti és személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseiről még nem ren-
delkezünk hivatalos információval.
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A Társaság éves beszámolójának 
előkészítésével kapcsolatban Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár tájékoztatta 
a testületet. A könyvelő irodával egyez-
tetve, reményeink szerint május elejére 
összeáll a számviteli beszámoló. A leg-
utóbbi főkönyvi kivonat tanúsága sze-
rint a Társaság az előző évekhez képest 
kimagasló bevételre tett szert (21 mil-
lió Ft). A kb. 18 millió Ft-os kiadást 
figyelembe véve közel 3 millió Ft-os 
eredményt várhatunk. Ezt némiképp 
csökkenteni fogja a 400 ezer Ft körüli 
kintlévőség. A Társaság pénzügyi hely-
zete – köszönhetően a körültekintő 
gazdálkodásnak – stabil, a 2018. évet 
jelentős eredménnyel fogjuk zárni. Az 
idei évre is több pályázatot nyújtottunk 
be a Társaság anyagi támogatására, de 
eddig még nem kaptunk visszajelzést 
az eredményességről.

A 32. Vándorgyűlés előkészítése 
érdekében dr. Ádám József elnök, 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár és 
Buga László főtitkárhelyettes április 
10-én Békéscsabára utazott, ahol csat-
lakozott hozzájuk Dobai Tibor főtitkár 
és Hajtmann Zoltán a helyi szervezőbi-
zottság elnöke. Az MFTTT delegáció-
ját fogadta Szarvas Péter polgármester 
és Takács Árpád kormánymegbízott, 
a Békés Megyei Kormányhivatal veze-
tője. Mindketten vállalták a rendez-
vény védnökségét, és támogatásukról 
biztosították a szervezőket a vándor-
gyűlés megrendezésében. Takács 
Árpád kormánymegbízott szemé-
lyes közbenjárást ígért a védnöki fel-
kérések eredményessége érdeké-
ben, és vállalta a rendezvény anyagi 
támogatását is. A rendezvény fel-
kért fővédnöke dr. Gulyás Gergely a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
felkért védnökök: dr. Tuzson Bence a 
Miniszterelnökség közszolgálatért fele-
lős államtitkára, dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott, Békés MKH, Herczeg 
Tamás Békés megye 1. számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője, 
Kassai Ferenc a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Buzás 
Zoltán a Magyar Mérnöki Kamara 
Békés megyei elnöke és Szarvas Péter 
Békéscsaba polgármestere. A delegá-
ció megtekintette a 32. Vándorgyűlés 
helyszínéül kiszemelt Csabagyöngye 
Kulturális Központot, és egyeztetett 
az intézmény vezetőivel a különböző 

előadótermek igénybevételéről is. Az 
IB döntött a vándorgyűlés jelmondatá-
ról, amely így hangzik: „Fenntartható 
fejlődés a magyar földmérés és térké-
pészet szakterületén”.

Ádám József elnök felkérte a prog-
ram- és szervezőbizottság vezetőjét, 
Dobai Tibort, a vándorgyűlés prog-
ramjának mielőbbi összeállítására és 
közzétételére.

Az európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja, illetve a 
Földmérők Világnapja alkalmából 
rendezett konferenciának ez évben a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott 
otthont a Hungária körúti kampuszán. 
A gazdag programú konferenciát az 
idén a Társaság akkreditáltatta, így a 
214 résztvevő szinte teljesen megtöl-
tötte az előadótermet, és a szakmai 
siker mellett az anyagi eredményes-
ség is biztosított volt. Az elhangzott 
előadások diái az MFTTT honlapján 
elérhetőek. Az IB határozatban mon-
dott köszönetet a szervezésben részt-
vevő kollégáknak és Szalay László 
ezredesnek, az MH Geoinformációs 
Szolgálat (MH GEOSZ) főnökének a 
helyszín biztosítása érdekében nyúj-
tott támogatásáért.

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) szófiai konferenciáján már-
cius 21–23. között Vidovenyecz Zsolt 
képviselte Társaságunkat. A CLGE 
2019-ben – ifj. Domokos Györgynek 
az előző évben a magyar szervezetek 
nevében tett javaslata alapján – Eötvös 
Lorándot választotta az év földmérő-
jéül. Vidovenyecz Zsolt színvonalas 
előadásban méltatta Eötvös érdemeit 
a nemzetközi közönség előtt. (A kon-
ferenciáról jelen számunkban részletes 
beszámoló olvasható.) Az IB határozat-
ban mondott köszönetet ifj. Domokos 
Györgynek és Vidovenyecz Zsoltnak 
az Eötvös-év előkészítésért és a magyar 
szervezetek képviseletében megtartott 
előadásért.

2019. április 3-án az MH GEOSZ 
Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén ren-
dezték meg a Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnapot. A rendezvény feletti 
védnökséget ezúttal is vállaló György 
István kormánymegbízott, Budapest 
Főváros Kormányhivatal vezetője és 
Szalay László ezredes, az MH GEOSZ 
szolgálatfőnöke köszöntötte a 230 
résztvevőt. A földmérőnapon került 

sor az MH GEOSZ és az MFTTT közötti 
együttműködési megállapodás aláírá-
sára, amely továbbra is lehetőséget 
teremt a közös rendezvények szerve-
zésére. A szakmai program sikeressé-
gét a hallgatóság megelégedettségét 
tükröző visszajelzések igazolták. Az 
IB köszönetét fejezte ki a konferen-
cia megszervezésében és lebonyolí-
tásában végzett munkájáért Hetényi 
Ferencnének, Körblné Német Évának 
és Szrogh Gabriellának.

A Lázár deák emlékérem 2019. évi 
díjazottjának jelölésére az IB jelölőbi-
zottságot bízott meg dr. Busics György, 
Hetényi Ferencné, Csizmadia Mihályné, 
Tóth László és Várnay György részvéte-
lével. A jelölőbizottság elnökéül válasz-
tott Tóth László két személy jelölését 
terjesztette elő. Az első jelölt Zalaba 
Piroska az Agrárminisztérium Földügyi 
és Térinformatikai Főosztály (AM FTF) 
Földmérési és Térinformatikai osztály 
osztályvezetője. Szakmai életútjának 
ismertetése során Tóth László kiemelte 
Zalaba Piroska meghatározó szerepét a 
Minisztérium és a Társaság kapcsolatá-
nak, együttműködésének eredményes-
ségében. Kiemelkedő érdemeket szer-
zett a földügynek a digitális korszakba 
történő átvezetésében. A FIG magyar 
nemzeti bizottságának vezetőjeként 
nemzetközi ismertségre tett szert, és 
munkájával elismerést szerzett nem 
csak maga, de az általa képviselt MFTTT 
számára is. A második jelölt Hajtmann 
Zoltán a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály főosztályvezető-
helyettese, aki huszonöt éves földhi-
vatali pályafutásával szerzett szakmai 
elismertséget. Tizenegy éve vezeti az 
MFTTT Békés megyei területi csoport-
ját, szervezi kiemelkedő eredményes-
séggel szűkebb hazájának szakmai tár-
sasági életét. Az IB megköszönve a 
jelölőbizottság munkáját, egyetértett 
a két személynek a 2019. évi Lázár deák 
emlékérem kitüntetésre való jelölésé-
vel és döntésre történő előterjesztésé-
vel az MFTTT választmányához.

A 2019. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett kitüntetésre az MFTTT 
részéről a négy évre választott jelö-
lőbizottság tett javaslatot. A bizott-
ság – elnöke dr. Mihály Szabolcs, tag-
jai Hodobay-Böröcz András és Rácz 
Kálmán – 2018 novemberében tette 
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közzé felhívását a javaslattételre az 
emlékplakett ez évi kitüntetettjére. 
Dr. Mihály Szabolcs előterjesztésé-
ben elmondta, hogy a korábbi évek-
ben jelölt, de a választmány döntése 
alapján az emlékplakettel nem jutal-
mazott személyekre érkezett jelölés: 
dr. Csemniczky Lászlóra és dr. Szepess 
Andrásra. Mindkét jelölt több évtize-
des eredményes felsőoktatási tevé-
kenységével szerzett szakmai elis-
mertséget. Dr. Csemniczky László 
2005-től aktív résztvevője az EMT–
MFTTT együttműködésének. Az EMT 
Földmérőtalálkozók programbizott-
ságának tagjaként elkötelezett szerve-
zője az erdélyi és anyaországi földmé-
rők kapcsolatépítésének. Dr. Szepes 
András többszöri résztvevője az erdé-
lyi találkozóknak, azonban az utóbbi 
években erősen lecsökkent az ez irá-
nyú aktivitása. Mindezek alapján a 
bizottság dr. Csemniczky László szemé-
lyét jelöli a 2019. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett kitüntetésre. Az IB támo-
gatta a jelölőbizottság javaslatát, mely 
szerint dr. Csemniczky Lászlót terjesz-
tik a választmány elé döntésre a kitün-
tetés odaítélését illetően.

Az IB 2019. januári értekezletén 
határozott a Hodobay-Böröcz András 
által az EMT közreműködésével szer-
kesztett fotóalbum elkészítéséről. Az 
összeállítás az eddigi tizenkilenc erdé-
lyi találkozó fényképeiből, elnöki 
köszöntőiből készül a jubileumi, husza-
dik földmérőtalálkozóra. A megvaló-
sításra az IB határozatában 300 000 
forintot biztosított. Az anyag végleges 
változata nyomdába került; a valameny-
nyi fellelhető fényképet tartalmazó 
DVD-mellékletet az erdélyi kollégák 
készítik el, és a kötészeti feldolgozás 
során kerül bele a kiadványba.

Az egyéb napirendi pontok előtt az 
IB határozott a beszámolót elfogadó és 
egyben tisztújító közgyűlés és azt elő-
készítő IB- és választmányi ülések idő-
pontjáról. A közgyűlés első időpontja 
május 27., az ismételt összehívás, az 
IB és választmány értekezletének idő-
pontja pedig május 28.

Nagy István, a Vas megyei területi 
csoport vezetője két helyi kezdemé-
nyezésű rendezvénnyel kapcsolatos 
elképzelést terjesztett az IB elé. A 2018. 
júniusi Kismartonba tett szakmai kirán-
dulásuk után szeretnék vendégül látni 

az osztrák kollégákat Szombathelyen 
egy szakmai látogatás keretében. (A kis-
martoni találkozóról a Geodézia és 
Kartográfia 2018/4. számában tudó-
sítottunk.) A területi csoport a szakmai 
bemutatót, városnézést és szerény ven-
déglátást előirányzó találkozó anyagi 
támogatását kéri.

A másik előterjesztésükben a Szent 
Tamás-szobor rendszeres gondozásá-
hoz kapcsolódó „Kárpát-medencei 
földmérőpiknik” gondolatát vetették 
fel. Szeretnék a szomszéd országok – 
elsősorban magyar ajkú – földmérőit 
minden második (a vándorgyűlést 
váltó) évben Horvátzsidányba hívni 
egy kötetlen találkozóra a földmérők 
védőszentjének szobrához. A rendez-
vény keretében sor kerülhetne a szo-
bor hagyományteremtő megkoszorúzá-
sára, „nemzetközi részvétellel”.

Az IB üdvözölte az alulról jövő kez-
deményezést, és határozatában az oszt-
rák–magyar találkozó 50 000 forintos 
támogatásról döntött. A nemzetközi 
találkozó megszervezéséhez kapcso-
latot kell teremteni a határon túli 
szakemberekkel, amelybe érdemes 
bevonni az államhatárügyekkel foglal-
kozó kollégákat.

Ádám József tájékoztatta a testüle-
tet, hogy az osztrák kezdeményezésre 
indult „Határok és határjelek” UNESCO 
világörökségi program megvalósítása 
az osztrák partnertől kapott levél sze-
rint folytatódik.

Az elnök emlékeztetett a május 
23–25. között Marosvásárhelyre meg-
hirdetett erdélyi földmérőtalálkozóra, 
és minél szélesebb körű részvételre 
buzdított.

További hozzászólás nem lévén, dr. 
Ádám József berekesztette az ülést.

*
A 2019. április 23-i, a Társaság által 

adományozható kitüntetésekről döntő 
választmányi ülésre a határozatképes-
ség érdekében a második meghirde-
tett időpontban került sor a következő 
napirenddel:
1. A 2019. évi Lázár deák emlékérem 

adományozása
2. A 2019. 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 kitünte-
tésre 2019-ben Zalaba Piroska kapta 
az összes szavazatot. 

A választmány döntése alapján a 
Márton Gyárfás-emlékplakett 2019. 
évi magyarországi ki-tüntetettje dr. 
Csemniczky László lett. A választ-
mány döntése alapján mindkét elis-
merés átadására a 32. Vándorgyűlésen, 
2019. július 4–6. között Békéscsabán 
kerül sor.

Az értekezleten egyéb hozzászólás 
nem volt, így az elnök megköszönte 
a jelölőbizottságok és a testület meg-
jelent tagjainak munkáját, majd bere-
kesztette az ülést.

*
Az MFTTT intézőbizottságának és 

választmányának utolsó összejövete-
lére (a 2015–2019 közötti négyéves 
ciklusra megválasztott összetételben) 
2019. május 28-án, a tisztújító és beszá-
moló közgyűlés előkészítése érdeké-
ben került sor. 

Az IB napirendjén a következő pon-
tok szerepeltek:
1. Tájékoztató az MFTTT jelenlegi 

pénzügyi helyzetéről. Előadó: 
Dobai Tibor főtitkár és Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár

2. A 2018. évi beszámoló és közhasz-
núsági jelentés elfogadása. Előadó: 
Dobai Tibor főtitkár és Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár

3. Az MFTTT felügyelőbizottságának 
(FB) jelentése. Előadó: dr. Toronyi 
Bence az FB elnöke

4. Tájékoztató az MFTTT 32. 
Vándorgyűlésének előkészületei-
ről. Előadó: Dobai Tibor főtitkár

5. Egyebek
A felügyelőbizottság elnökének egyéb 
elfoglaltsága miatt elsőnek a bizott-
ság jelentését hallgatta meg a testü-
let. Tekintettel arra, hogy a jelentést 
a tagok írásban előre megkapták, dr. 
Toronyi Bence elnök csak a legfonto-
sabb észrevételeket emelte ki.

Továbbra sincs lényegi előrelépés 
a Társaság működtetésének bizonyos 
adminisztrációs területein: a testületi 
ülések jegyzőkönyveiről aláírások hiá-
nyoznak, a Társaságnak nincs GDPR-
szabályzata, a tagnyilvántartás továbbra 
sem áttekinthető, az új tagok felvétele 
nem minden esetben az elfogadott 
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szabályok szerint történik, a nem fizető 
tagok tagsági viszonyának megszünte-
tése nem rendezett. A jelzett hiányos-
ságok szerencsére nincsenek jelentős 
hatással a működésre, és a pénzügyi-
gazdálkodási tevékenység vizsgálata 
során felelőtlen vagy rosszindulatú 
tevékenységre utaló jelekre nem buk-
kantak. A Társaság gazdálkodásáról, 
adminisztrációjáról és a munka terv-
szerűségéről megállapítható, hogy az 
– a tapasztalt hiányosságok ellenére – 
összességében áttekinthető, és valós 
képet ad a Társaság gazdálkodásáról és 
ügymenetéről. A független könyvvizs-
gáló véleménye szerint: „Az egyszerű-
sített éves beszámoló megbízható, és 
valós képet ad a Társaság 2018. decem-
ber 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időpont-
tal végződő üzleti évre vonatkozó jöve-
delmi helyzetéről a Magyarországon 
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvénnyel összhangban.”

A Felügyelőbizottság ezért java-
solta a közgyűlésnek, hogy a Társaság 
2018. évi beszámolóját és közhasznú-
sági jelentését fogadja el, de felhívja a 
vezetést, hogy tegyenek lépéseket a hiá-
nyosságok felszámolására.

A Társaság pénzügyi helyzetéről 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár 
elmondta, hogy az előző testületi ülés 
óta nincs jelentős változás. A külön-
böző támogatásoknak (AM támoga-
tása a nemzetközi tagdíjakra, NKP 
Nkft., PMMK a szaklap megjelenteté-
sére, különböző pályázatokból szár-
mazó bevételek a működés költségeire, 
a tagdíjak, rendezvények bevételei stb.) 
köszönhetően rekord nagyságú bevé-
telek (21 millió Ft) és a megfontolt 

gazdálkodás (18 millió Ft kiadás) sta-
bil pénzügyi helyzetet teremtett. Az 
ágazatunk irányításában és szervezete-
iben bekövetkezett változások miatt az 
elkövetkező időszakban a megszokott 
és kiszámítható támogatási források 
bizonytalanná válhatnak, ezért fokozott 
figyelmet kell fordítani az új kapcsola-
tok kiépítésére. (Miniszterelnökség, 
Lechner Tudásközpont, Nemzeti 
Földügyi Központ stb.) A Társaság 
számláján 9-10 millió Ft található, 
2018-ban nem fogyott, hanem növe-
kedett a törzstőkénk.

A Társaság éves beszámolóját és 
a közhasznúsági jelentést az IB tag-
jai előre megkapták, így Dobai Tibor 
főtitkár szóbeli kiegészítésében csak a 
lényeges pontokra tért ki. A különböző 
szervezetek (AM, BFKH, NKP Nkft., 
MH GEOSZ, PMMK) támogatásának és 
az eredményes pályázatoknak köszön-
hetően a Társaság működése stabil, 
taglétszámunk 500 főt kissé megha-
ladó, de alapvetően nem változott. A 
szakmai rendezvényeink mintegy 2000 
főt mozgattak meg, ebben kiemelt sze-
repe volt a központi rendezvényeknek 
és a területi (megyei) csoportok által 
szervezett összejöveteleknek. A tagtár-
sak áldozatos, önkéntes munkájának és 
a stabil pénzügyi háttérnek köszönhe-
tően rendszeresen megjelent szakla-
punk a Geodézia és Kartográfia, ami 
így ellátta szerepét. A szakmai társ-
szervekkel történő együttműködésünk 
folyamatos volt. Képviseltük hazánkat 
a nemzetközi szakmai szervezetekben, 
rész vettünk azok munkájában (FIG, 
ISPRS, ICA, CLGE).

„Továbbra is folyamatosan meg-
ragadunk minden lehetőséget, hogy 

pályázati úton, illetve bármilyen támo-
gatás formájában pénzügyi forráshoz 
jussunk.

Fontos feladatunk – tagságunk jel-
zett igényei alapján – a továbbképzé-
sek szervezésében való még szorosabb 
együttműködés kialakítása a Mérnöki 
Kamarával, illetve a tagság fiatalítása, a 
fiatal szakemberek bevonása a civil fel-
adatok mellett a társaság szakmai mun-
kájába előadóként, résztvevőként, szer-
vezőként egyaránt.” – fejezte be szóbeli 
kiegészítését Dobai Tibor főtitkár.

A 32. Vándorgyűlés előkészítésében 
a helyszín kiválasztása, az előzetes prog-
ram összeállítása, a védnökök, támo-
gatók felkérése megtörtént, illetve a 
Békés Megyei Kormányhivatal vezető-
jének, dr. Takács Árpádnak a közremű-
ködésével folyamatban van – mondta 
el tájékoztatójában Dobai Tibor főtit-
kár, a szervezőbizottság elnöke. A rész-
letes szakmai program, az előadások 
megszervezése még további erőfeszíté-
seket kíván. Az előzetes szekciócímek-
nek megfelelő előadások toborzásában 
az intézőbizottság tagjai is részt vesz-
nek: Iván Gyula a nemzetközi földmé-
rési szekció és a geodézia a gazdasági 
fejlődésért szekció, Engler Péter a kor-
szerű adatgyűjtési módszerek és a tér-
informatikai fejlesztések és innováció 
szekciók, Zsilvölgyi Csaba a földügyi és 
ingatlanügyi kérdések szekció előadá-
sainak szervezését vállalta. Az ifjúsági 
szekció előadásaival Homolya András 
foglalkozik. További feladat még a 
kirándulás megszervezése és a szállás-
helyekre vonatkozó információk össze-
gyűjtése. A részletes szakmai program 
közzétételének rövid időn belül meg 
kell történnie, – hívta fel a program- 
és szervezőbizottság elnökének Dobai 
Tibornak a figyelmét dr. Ádám József 
elnök.

Az intézőbizottság – egyéb hozzászó-
lás nem lévén – ebben az összetételben 
befejezte munkáját. Dr. Ádám József 
elnök mindenkinek megköszönte a 
négy év során végzett tevékenységét, 
és berekesztette az ülést.

*
A választmány összejövetelére köz-

vetlenül az IB ülése után a meghirde-
tett időpontban került sor. A testület 
napirendjén a beszámoló és tisztújító 
közgyűlés előkészítésével kapcsolatos 
feladatok szerepeltek:

Az intézőbizottság utolsó ülése a 2015–2019. évi ciklusban – ebben az összetételben
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1. Tájékoztató a Társaság 2019. I. fél-
évi pénzügyi helyzetéről. Előadó: 
Dobai Tibor főtitkár és Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár

2. MFTTT 2018. évi beszámolója és 
közhasznúsági jelentése. Előadó: 
Dobai Tibor főtitkár és Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár

3. Az MFTTT felügyelőbizottságának 
jelentése. Előadó: dr. Toronyi Bence 
az FB elnöke

4. Egyebek
A választmány ülését dr. Ádám József 
elnök vezette. A napirendi pontokhoz 
kapcsolódó anyagokat az előterjesz-
tők a meghívóval együtt előre meg-
küldték a tagoknak, így módjukban állt 
azokat részletesen megismerni. A tes-
tület meghallgatta a pénzügyi helyzet-
ről szóló beszámolót, a Társaság 2018. 
évi beszámolójához és közhasznúsági 
jelentéséhez fűzött kiegészítő tájékoz-
tatót és a felügyelőbizottság jelentését. 
A tájékoztatókhoz, jelentésekhez senki 
nem fűzött megjegyzést, nem tett ész-
revételt. A választmány javasolta a meg-
tárgyalt dokumentumok közgyűlés elé 
bocsátását.

Buga László

Tisztújító közgyűlés

A 2019. évi tisztújító közgyűlésre a 
második meghirdetett időpontban 
került sor 2019. május 28-án 14.00 órai 
kezdettel. Az értekezlet napirendjén a 
következő pontok szerepeltek:
1. Elnöki megnyitó. Előadó: dr. Ádám 

József elnök
2. A mandátumvizsgáló- és a szavazat-

számláló bizottság, a jegyzőkönyv-
vezető és a hitelesítők megválasz-
tása. Előterjesztő: dr. Ádám József 
elnök

3. A 2018. évi beszámoló. Előadók: 
Dobai Tibor főtitkár és Szrogh 
Gabriella ügyvezető titkár

4. A felügyelőbizottság jelentése. 
Előadó: dr. Toronyi Bence az FB 
elnöke

5. A mandátumvizsgáló bizottság 
elnökének jelentése

6. Az elmúlt négy év értékelése, a tiszt-
ségviselők leköszönése és a leve-
zető elnök megválasztása. Előadó: 
dr. Ádám József elnök

7. A jelölőbizottság előterjesz-
tése a tisztségviselők, a bizott-
sági tagok és a választmány 
tagjainak a megválasztására. Előter- 

jesztő: dr. Busics György, a jelölő-
bizottság elnöke

8. Vita, további helyszíni jelölések
9. Szavazás
10. Eredményhirdetés
11. A megválasztott elnök zárszava

Dr. Ádám József elnök megnyitójá-
ban köszöntötte a résztvevőket, majd 
egy soron kívüli bejelentéssel élt: Az 
MTA májusi közgyűlésén az MTA leve-
lező tagjává választották tagtársunkat, 
dr. Völgyesi Lajos professor emeritust. 
A továbbiakban az elnök elmondta, 
hogy a közgyűlésnek ebben az évben 
kettős feladata van: az éves beszámoló 
elfogadása és a Társaság tisztségviselői-
nek megválasztása. Tájékoztatta a jelen-
lévőket a közgyűlés előkészületeivel 
kapcsolatos munkáról, ismertette a 
napirendet, és felkérte a résztvevőket, 
hogy szavazzanak a napirend elfogadá-
sáról. A közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta az előterjesztett napirendet.

Szomorú kötelességnek eleget téve 
az előző évben elhalálozott kollégákról 
egyperces néma felállással emlékeztek 
meg a közgyűlés résztvevői.

Ezt követően került sor a mandátum-
vizsgáló és szavazatszámláló bizottság, 
a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők 
megválasztására. A társaság elnökének 
indítványát elfogadva a mandátumvizs-
gáló és szavazatszámláló bizottság elnö-
kének dr. Mihály Szabolcsot, tagoknak 
Hetényi Ferencnét és Homolya Andrást 
választották. A jegyzőkönyvvezető 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár, a 
hitelesítők: Buga László és Zsilvölgyi 
Csaba tagtársak lettek.

Rátérve a 3. napirendi pontra az inté-
zőbizottság valamint a választmány 
által már megismert, és a közgyűlés 
elé elfogadásra javasolt beszámolót és 

A felügyelőbizottság elnöke beszámol a választmánynak

A közgyűlés résztvevői (Fotó:HBA)
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a közhasznúsági jelentést Dobai Tibor 
főtitkár ismertette a közgyűlés résztve-
vőivel is. (Mindkét dokumentum elő-
zetesen közzé lett téve az MFTTT hon-
lapján, így a tagságnak módjában állt 
azokat megismerni.)

A felügyelőbizottság jelentését dr. 
Toronyi Bence bizottsági elnök előter-
jesztésében ismerhette meg a közgyű-
lés. A bizottsági elnök felhívta a figyel-
met a jelentésben részletesen leírt, és 
évek óta fennálló adminisztrációs hiá-
nyosságokra, amelyek ugyan nem befo-
lyásolják a beszámoló elfogadását, de 
mindenképpen szükséges megoldást 
találni a megszüntetésükre.

A két beszámolót követően dr. 
Ádám József elnök megnyitotta a 
vitát, lehetőséget adva kérdések fel-
tételére, illetve megjegyzések hozzá-
fűzésére az elhangzottakhoz. Miután 
hozzászólás nem érkezett, az elnök 
szavazásra bocsátotta a beszámolót 
és az FB jelentését. A közgyűlés egy-
hangúlag fogadta el az előterjesztett 
anyagokat.

A mandátumvizsgáló bizottság 
elnöke a jelenléti íveken szereplő alá-
írások alapján tájékoztatta a közgyű-
lést, hogy 52 egyéni tag és 9 jogi tag 
képviselője van jelen a közgyűlésen. 
(A szavazás megkezdésének időpont-
jára a jelenlevő tagok száma 63-ra 
emelkedett.)

Az elnök röviden összefoglalta az 
elmúlt négy év munkáját, és utalt arra, 
hogy minden év elején átfogó érté-
kelést készített erről a Geodézia és 
Kartográfia szakfolyóiratban.

Az elnöki beszámolót követő vitá-
ban dr. Mihály Szabolcs felhívta még 
a figyelmet arra a munkára, melyet a 
fenntartható fejlődési célok megvaló-
sítása érdekében végzett a térinforma-
tikai és távérzékelési feladatokkal fog-
lalkozó bizottság 2012 óta, kezdetben 
ideiglenes jelleggel, majd pedig 2018 
decemberétől az IB határozata alapján 
állandó bizottságként.

Ifj. Domokos György hozzászólá-
sában kérdést intézett az elnökhöz 
hogy, hogyan látja a leköszönő elnök 
a Társaság helyzetét a földügy terüle-
tén bekövetkezett szervezeti változá-
sok tükrében, és hogyan tud reagálni 
a „meglehetősen érdekes” helyzetre 
a szakmai érdekek érvényesítése 
vonatkozásában.

Dr. Ádám József 
válaszában elmondta, 
hogy a szervezeti válto-
zások jelenlegi állapo-
tában egyelőre nehéz 
a kérdésre válaszolni. 
Ugyanakkor reméli, 
hogy az idei vándor-
gyűlésen lesznek 
olyan előadók a ple-
náris ülésen (az ága-
zati vezetés részéről), akikkel tudunk 
tárgyalásokat folytatni. Dr. Toronyi 
Bence alelnökjelölt egy szakmai hely-
zetértékelés elkészítését is szükséges-
nek tartja.

A közgyűlés elfogadta a Társaság 
elmúlt négy évéről szóló elnöki érté-
kelést, és az alapszabály értelmében 
– a négyéves megbízatásuk lejártával 
– felmentette a vezető tisztségviselő-
ket, és levezető elnökké választotta dr. 
Busics György kollégát az ülés további 
szakaszára.

A levezető elnök ismertette az 
MFTTT honlapján már közzétett jelölti 
névsort a Társaság vezető tisztségeire. 
Nagy Ibolya javaslatára a jelenlévők 
támogató szavazatai alapján az IB tagje-
löltek közé felkerült még Kozári Ágnes 
tagtársunk is. Miután minden szavazó-
lap kiegészült a helyszínen elfogadott 
javaslattal, a közgyűlés titkos szavazás-
sal négy évre megválasztotta a Társaság 
új tisztségviselőit.

A szavazatok összeszámlálása után a 
szavazatszámláló bizottság elnöke beje-
lentette az eredményt. A közgyűlés a 
következő négy évre ismét elnökké 
választotta dr. Ádám Józsefet, főtitkárrá 
Dobai Tibort. Az alelnöki poszton 
dr. Toronyi Bence váltotta Zsilvölgyi 
Csaba kollégát. Az MFTTT főtitkárhe-
lyettesei Iván Gyula és Horváth Gábor 
István lettek.

A következő négy évre a többi veze-
tői posztra az alábbi személyeknek sza-
vazott bizalmat a közgyűlés:

Az intézőbizottság választott 
tagjai (zárójelben a 
szavazatok száma):
Bolla Attila (51), Busics Imre (55), 
Kozári Ágnes (39), Szalay László (56), 
Tóth László (42), Varga Felicián (53).

Szavazatot kapott még ifj. 
Csemniczky László (37) és dr. Kovács 
Miklós (38).

A felügyelőbizottság elnöke 
Zsilvölgyi Csaba (62), tagjai: Szabó 
Gyula (62) Várnay György (62).

Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság 
elnöke Hajtman Zoltán (33), tagjai: dr. 
Csevár Nóra (32), Bagladi Géza (46), 
Szilvay Gergely (45).

A nemzeti bizottságok (NB) 
vezetői (elnök, titkár)

 – FIG NB: Zalaba Piroska (62), Iván 
Gyula (62),

 – ICA NB: dr. Zentai László (62), dr. 
Pődör Andrea (62),

 – ISPRS  NB: dr. Barsi Árpád (62), 
Zboray Zoltán (62),

Szakosztályok vezetői 
(elnök, titkár):

 – Felmérési és területrendezési szak-
osztály: Gábor Sándor (62), Dobainé 
K. Krisztina (62)

 – Fotogrammetriai és távérzékelési 
szakosztály: dr. Jancsó Tamás (62), 
Kákonyi Gábor (62),

 – Földügyi szakosztály: Rácz Kálmán 
(62), dr. Tóth Balázs (62),

 – Földmérési szakértői szakosztály: dr. 
Forgács Zoltán (61), Varga Norbert 
(62),

 – Geodéziai szakosztály: dr. Völgyesi 
Lajos (62), dr. Tóth Gyula (62),

 – Kartográfiai szakosztály: dr. Gede 
Mátyás (62), Szabó Renáta (62),

 – Mérnökgeodéziai szakosztály: 
Németh András (62), Vidovenyecz 
Zsolt (62),

 – Területfejlesztési és környezetvé-
delmi szakosztály: Verőné Wojtaszek 
Malgorzata (62), dr. Kugler Zsófia 
(62),

 – Topográfiai szakosztály: dr. Juhász 
Attila, (62), dr. Neuberger Hajnalka 
(62),

 – Oktatási és ifjúsági szakosztály: 
Homolya András (62), Tuchband 
Tamás (62)

Szavazatszámlálás
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 – Szakmatörténeti szakosztály: dr. 
Török Zsolt (62), Oláh Krisztina 
(62),

 – Térinformatikai szakosztály: dr. 
Szabó György (62), dr. Pődör Andrea 
(62)

 – Szeniorok Tóth Ágoston Klubja: 
Szendrő Dénes (62), Hetényi 
Ferencné (62).

A választmány választott tagjai:
Buga László (61), Busics Imre (57), 
dr. Csemniczky László (54), Hetényi 
Ferencné (62), Hodobay-Böröcz 
András (56), Koós Tamás (62), dr. 
Mihály Szabolcs (59), Nagy István 
(Szombathely) (55), dr. Rózsa Szabolcs 
(61), Sebők Tamás (51), Szilvay Gergely 
(60), Varga Norbert (61), Vidovenyecz 
Zsolt (57), Zalaba Piroska (60), dr. 
Zentai László (62). Szavazatot kapott 
még: Zsilvölgyi Csaba (53)

Az MFTTT újraválasztott elnöke, 
dr. Ádám József (Fotó:HBA)

Dr. Busics György megköszönte 
mindenkinek a választásban történő 
közreműködést, és felkérte a régi-
új elnököt a zárszó megtartására. Az 
újraválasztott elnök, dr. Ádám József 
megköszönte a bizalmat, és gratulált a 
megválasztott tisztségviselőknek, sike-
reket és eredményeket kívánt az előt-
tük álló feladatok megoldásában, ame-
lyekkel meg kell birkózni a Társaság 
eredményes működtetése érdekében. 
Megköszönte a jelölőbizottság munká-
ját, majd egyéb hozzászólás nem lévén 
az ülést berekesztette.

Buga László

Beszámoló az 
Európai Földmérők 
Szövetségének 2019 
tavaszi tanácskozásáról

Hazánk szakmai szervezetei tagként 
vesznek részt az Európai Földmérők 
Szövetségének (CLGE) munkájában. 
A Szövetség 2019. március 21–23. 
között tartotta tavaszi közgyűlését 
(GA) Szófiában, melyen a Kamara GGT 
tagozatát és az MFTTT-t Vidovenyecz 
Zsolt képviselte.

Az idei konferencia különös jelen-
tőségét az adta, hogy a szervezet 2019-
ben Eötvös Lorándot választotta meg 
„Az év geodéziai személyiségének”, 
ezért a tanácskozás nyitórendezvényén 
egy fél órás angol nyelvű előadáson kel-
lett bemutatnunk Eötvös tevékenysé-
gét. A visszajelzések alapján a bemutató 
jól sikerült, a szervezet titkára levélben 
mondott köszönetet. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy Eötvös halálának 100. évfordu-
lójáról nem csak a hazai közvélemény 
emlékezik meg (lásd az Akadémián 
tartott januári és áprilisi ünnepi kon-
ferenciákat), hanem az európai 
geodétatársadalom is. Hazai viszonylat-
ban talán mint fizikus és geofizikus job-
ban ismert, de munkássága kiterjedt a 
Földalak meghatározásra is. A gravitáció 
változásait feltáró mérései a mai magas-
sági alapponthálózat meghatározásá-
hoz is szükségesek voltak. Jól mutatja 
jelentőségét, hogy az ő mérései szol-
gáltak alapul Einstein általános relati-
vitáselméletéhez is (nagyságrendekkel 

pontosabban tudta a gravitáció helyi 
változásait mérni, mint előtte bárki).

A rendezvény nyitónapjának dél-
utánján a CLGE nyílt konferenciájára 
került sor, melynek címe: „Kihívások 
a földmérők előtt – Vízió 2030” volt. 
Ezt a részt a „Föld és Ember” Nemzeti 
Múzeumban rendezték meg, csodála-
tos ásványok között. A megszólalók 
a jelenlegi technológiai fejlődésből 
következő elképzeléseiket mutatták 
be. Közös elem volt a szakmai tudás 
átalakulása és a földmérők átalakuló 
szerepe. Kritikát fogalmaztak meg 
ugyanakkor, hogy a jogszabályok kellő 
iramban képesek-e követni a felhaszná-
lók igényeit és a technológia rohamos 
változását. Magyar szemmel persze 
érdekes volt arról hallani, hogy a nyi-
tott adatok alapján hogyan épül fel az 
okos város és az okos állam, miközben 
mi épp a másik irányba megyünk.

A helyi, négycsillagosnak jelzett, 
valójában az egykori pesti Volga szál-
lót idéző, panelből épült Ramada szálló 
volt a további (zárt) konferencia hely-
színe. Péntek reggel kezdődött a ple-
náris ülés, jelentős részben a szerve-
zet belső ügyeivel kapcsolatban. Egy 
ilyen munkaértekezleten kevés, a kül-
világ számára is megfogható dolog 
történik ott helyben, hiszen itt csak a 
bizottságok és csoportok tevékenysé-
gek beszámolói hangzanak el, össze-
sen 22 napirendi pontban, bő más-
fél napon keresztül. Mindenképpen 
kiragadnék azonban néhány pontot, 
amit bővebben be kellene mutatnunk 
a szakma hazai fórumain is. 

1. ábra. Az Eötvös-poszter leleplezése


