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Vándorgyűlés 2019

„Fenntartható fejlődés a magyar föld-
mérés és térképészet szakterületén” 
témakörben 2019. július 4–6. között 
Békéscsabán tartotta a 32. vándor-
gyűlését az MFTTT. Az országos sereg-
szemlének a Csabagyöngye Kulturális 
Központ adott helyet, ahol a vándor-
gyűlés két napján tíz köszöntőbeszé-
det és 52 előadást hallgathatott meg a 
233 regisztrált résztvevő.

A rendezvény fővédnökei dr. Gulyás 
Gergely a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és dr. Nagy István agrármi-
niszter, védnökei: dr. Tuzson Bence 
a Miniszterelnökség közszolgálatért 
felelős államtitkára, dr. Takács Árpád 
kormánymegbízott (Békés Megyei 
Kormányhivatal), Korom Ferenc altá-
bornagy a Honvéd Vezérkar főnöke, 
Herczeg Tamás Békés megye 1. sz. 
választókerület országgyűlési képvise-
lője, Szarvas Péter Békéscsaba polgár-
mestere, Kassai Ferenc a Budapesti és 
Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és 
Buzás Zoltán a Békés Megyei Mérnöki 
Kamara elnöke voltak. A szakmai prog-
ramot hat műszerforgalmazó vállalko-
zás bemutatója egészítette ki. A vándor-
gyűlés megrendezését kilenc szervezet 
és intézmény anyagilag is támogatta.

A nyitó plenáris ülésre a Kulturális 
Központ hangversenytermében került 
sor. Dr. Ádám József akadémikus, az 
MFTTT elnöke nyitotta meg a kétna-
pos konferenciát és köszöntötte a meg-
hívott előadókat – akik az elnökség-
ben foglaltak helyet – dr. Bíró Attilát, 
a Miniszterelnökség hatósági ügyekért 
felelős helyettes államtitkárát, dr. Nagy 
Jánost, az Agrárminisztérium földügye-
kért felelős helyettes államtitkárát, dr. 
Takács Árpád kormánymegbízottat, 
Szarvas Péter polgármestert, dr. Nagy 
Mónikát a Nemzeti Földügyi Központ 
főosztályvezetőjét, Koós Tamás alezre-
dest, az MH Geoinformációs Szolgálat 
főmérnökét, Buzás Zoltánt a Békés 
megyei Mérnöki Kamara elnökét, 
Cseri Józsefet az NKP Nkft. volt igaz-
gatóját és dr. Ferencz Józsefet, az EMT 
Földmérőszakosztályának elnökét.

Az MFTTT elnöke megnyitójá-
ban kitért a földhivatali rendszer 

funkcionális átalakítására és a köz-
elmúltban lezajlott, az ágazatot alap-
vetően érintő szervezeti változá-
sokra. Ennek kapcsán elmondta, hogy 
„ebben a szervezeti átalakítási hely-
zetben Társaságunk igyekezett a köz-
hasznú szakmai szempontokat szem 
előtt tartva, segítő szándékkal eljárni 
abban a reményben, hogy szakága-
zatunk olyan helyzetbe fog kerülni, 
amelyben hivatásunk a lehető legjob-
ban tud működni. Úgy hisszük és egy-
ben fontos nemzeti érdeknek tartjuk, 
hogy megőrizzük a döntések és jogsza-
bályok szakmaiságát a földmérési, föld-
ügyi és térképészeti kérdésekben is. Ez 
a szakágazat több száz éves szak-
mai kultúra és tapasztalat hordo-
zója (itthon is), melynek megbíz-
ható és szakszerű tevékenysége 
nélkül megalapozott döntés-elő-
készítés a nemzetgazdasági fej-
lesztések és a társadalmi munka-
megosztás egyetlen területén sem 
lehetséges. A szakmánk által felhal-
mozott tudásanyag és az ezt fizikailag 
megtestesítő térképművek, adattárak, 
geoinformációs rendszerek, térin-
formatikai adatbázisok, a teljes geo-
déziai alapponthálózataink, oktatási 
intézményeink, könyvtárak és muze-
ális értékek megőrzése, karbantartása 
és fejlesztése, felújítása elsőrendű 
nemzetgazdasági, sőt nemzetbizton-
sági kérdés is. Intézményrendszere az 

elmúlt időszakban (az eltelt évtizedek 
során) kiforrott, és hatékony módon 
működött, és azt reméljük, hogy a jövő-
ben is hasonlóan jól fog működni és 
szakágazatunk (civil, polgári része is) 
nem fog sodródni a parciális érdekek 
mentén.”

A földügyi és térképészeti ágazati 
irányításban bekövetkezett jelentős 
változások, szervezeti átalakítások 
miatt nagy várakozás előzte meg a meg-
jelent állami vezetők köszöntőbeszé-
deit, akik azonban adósok maradtak a 
szakmánk jövőjét érintő elgondolások 
ismertetésével.

Dr. Bíró Attila (Fotó: HBA)

Dr. Bíró Attila helyettes államtit-
kár a már ismert változásokról szólva 
elmondta, hogy a MEPÁR-hoz kapcso-
lódó egységek szervezeti hovatartozá-
sának kérdése még nem dőlt el végle-
gesen, lehetséges, hogy továbbra is a 
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kormányhivatal részeként működnek 
tovább, nem kerülnek át a Nemzeti 
Földügyi Központba. (A változások-
ról részletes tájékoztatás jelent meg a 
Geodézia és Kartográfia 2019/2. szá-
mában.) Az ingatlan-nyilvántartás ter-
vezett változtatásai miatt módosítani 
kell a vonatkozó törvényeket (Inytv., 
Fttv.) is, különös tekintettel a jövő 
útját jelentő 3D-s nyilvántartás és az 
e-kataszter tervezett megvalósítására – 
ismertette a szakma előtt álló kihíváso-
kat a hatósági ügyekért felelős helyet-
tes államtitkár.

Dr. Nagy János (Fotó: HBA)

Dr. Nagy János az agrártárca helyet-
tes államtitkára a kormány birtokpo-
litikájának megvalósítása érdekében 
indított programokról, többek között 
a „Földet a gazdáknak” program kere-
tében lezajlott állami földértékesítési 
programról és az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése érdekében jelen-
leg is zajló programról tett említést. 
Az utóbbihoz kapcsolódva elmondta, 
hogy új jogi szolgáltatókkal, a Nemzeti 
Földügyi Központ irányításával újult 
erővel folytatódik az OKTM-program 
és a további gyorsítás érdekében 15 
törvény módosítása van napirenden. 
Az osztatlan tulajdoni forma megszün-
tetése és újratermelődésének meg-
akadályozása érdekében további jog-
alkotási feladatok állnak a kormányzat 
előtt: az agráröröklődés szabályozása 
és a még meglévő osztatlan tulajdon 
önkéntes megszüntetését ösztönző 
szabályzók bevezetése területén.

Dr. Takács Árpád az osztatlan közös 
tulajdonú földterületek sorsának ren-
dezését és a földügyi igazgatásban hasz-
nálatos szakrendszerekben fellelhető 
párhuzamosságok megszüntetését 

szorgalmazta beszédében. A kor-
mánymegbízott szerint a földmérők 
és a térképészek olyan felfedezők, akik 
mindig új dolgokat találnak. „A föld-
mérésnek a legkisebb haszna a föl-
dek mérése. Sokkal nemesebb célok 
lévén abban elrejtve.” – idézte Udvardy 
Cserna János földmérő gondolatait 
Takács Árpád, majd kifejtette: e neme-
sebb célok elsősorban a szabályozott, 
tiszta birtokviszonyok és ez által a jog-
tiszta kataszteri helyzet megteremté-
sét, egy szóval a közjót szolgálják, ami-
ért valamennyien dolgozunk – tette 
hozzá a kormánymegbízott.

Koós Tamás alezredes ismertette 
Korom Ferenc altábornagy köszöntő-
levelét. Az osztatlan közös tulajdoni 
formát megszüntető munkákhoz kap-
csolódva a katonai ingatlanhasználat 
„újraéledő” problémájának, az ún. hadi-
utaknak az ingatlan-nyilvántartási ren-
dezéséről tett említést.

Szarvas Péter polgármester diaké-
pes vetítéssel színesített előadásban 
ismertette Békéscsaba nevezetessé-
geit, a város fejlődését és a jövőjét 
jelentősen befolyásoló beruházásokat. 
(Az előadás diái az MFTTT honlapján 
megtekinthetők.)

Nagy Mónika főosztályvezető a 
2019. július 1-jével létrejött Nemzeti 
Földügyi Központról (NFK) szólva 
elmondta, hogy az NKP Nkft. tevékeny-
ségének folytatása mellett az öntözés-
fejlesztési és a nem hatósági jellegű 
erdészeti igazgatási feladatok fogják 
képezni a munkájuk alapját. Az NFK 
szervezeti felépítéséről sajnos pon-
tosabb tájékoztatást még nem tudott 
nyújtani a főosztályvezető asszony, 
mert – mint mondta – a miniszter 
fogja kiadni a szervezeti és működési 
szabályzatot.

Cseri József megemlékezett a 23 
évig tevékenykedő Nemzeti Kataszteri 
Program Nkft.-ről, amely működésé-
nek utolsó szakaszában az elmúlt évek 
egyetlen jelentős államilag finanszíro-
zott földmérési feladatát, az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetését végző 
projektet irányította. A társaság ala-
pításának célja a nemzeti kataszteri 
program lebonyolítása volt, amelyet 
– a rendelkezésre álló anyagi forrá-
sok biztosította keretek között – sike-
resen teljesített. A 16 milliárd forint 
hitelből megvalósult projekt a társaság 

működési ideje alatt mintegy 14 mil-
liárd forint bevételt eredményezett. 
Néhány év „csendes tevékenységet” 
követően az NKP Nkft. 2013-tól az 
OKTM-projekt megvalósítását irányí-
totta a folyamatos átszervezésekkel, lét-
számcsökkentéssel küzdő földhivata-
lokkal együttműködve. Összesen 112 
sikeres földmérői közbeszerzési eljá-
rást, négy ortofotó előállítását célzó 
közbeszerzés keretében végzett fel-
adatot és a jogi szolgáltatókkal létre-
jött szerződésekbe foglalt tevékeny-
séget szerveztek meg és koordináltak 
eredményesen. A társaság utolsó veze-
tője, Cseri József befejezésül jó szeren-
csét kívánt a feladat végrehajtását foly-
tató szervezetnek.

Dr. Ferencz József az erdélyi kollégák 
üdvözletét tolmácsolva köszöntőjében 
kiemelte az EMT és az MFTTT együtt-
működésének szakmai jelentőségét, és 
elmondta, hogy az erdélyi magyar és az 
anyaországi földmérők közti kapcso-
lat fokozatos kialakítását és fejleszté-
sét az EMT Földmérőszakosztályának 
megalakulása (1991) óta állandó fel-
adatuknak és célkitűzésüknek tekin-
tették. A fokozatosan bővülő együtt-
működés eredményeként 1999. 
augusztus 1-jén az MFTTT és az EMT 
elnökei az „EGYÜTTMÜKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS” aláírásával intézmé-
nyesítették a két társaság közti kapcso-
latot. Az anyaországi kollégák évenként 
állandóan bővülő jelenléte nagyban 
emelte a szakosztály tekintélyét az 
Országos Szakmai Napok keretei között 
megtartott földmérőkonferenciák 
révén. Az anyaországi és erdélyi 
magyar földmérők együvé tartozását 
és a közösségépítés terén elért ered-
ményeink sorát a kialakított kapcsola-
tok, barátságok, a kölcsönös elismerés 
különböző formái alkotják.

Az üdvözlőbeszédek és előadások 
elhangzása után kitüntetések átadására 
került sor. A rendezvényen Lázár deák 
emlékérmet vehetett át Zalaba Piroska, 
az Agrárminisztérium Földmérési és 
Térinformatikai Osztályának vezetője. 
Márton Gyárfás-emlékplakett elis-
merésben részesült dr. Csemniczky 
László, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Általános- és Felsőgeodéziai Tanszék 
nyugalmazott egyetemi adjunktusa, 
illetve Budaházy Endre László, az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
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Társaság tagja. (Budaházy Endre László 
betegsége miatt sajnos nem tudott 
részt venni a konferencián.)

Zalaba Piroska 1989-ben vég-
zett földmérőmérnökként az 
akkori Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai 
Karán, majd elvégezte a földren-
dező szakot is, és 1996-ban diplomá-
zott a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karán. Egyetemi dip-
lomadolgozatát térinformatikai tech-
nológiák tárgyában készítette, ame-
lyért különdíjat kapott. 1992-ben és 
1995-ben hosszabb időt töltött ösz-
töndíjasként a norvég Mezőgazdasági 
Egyetemen, illetve a Delfti Műszaki 
Egyetemen, továbbképzés céljából.

1989 szeptemberétől az Erdészeti 
és Faipari Egyetem Földmérési és 
Földrendezői Főiskolai Karának 
Geodézia Tanszékén tanszéki 
mérnökként kezdett dolgozni 
Székesfehérváron. Több szaktárgy 
elméleti és gyakorlati oktatásá-
ban (geodézia, vetülettan, földügyi 
információs rendszerek) vett részt, 
valamint később már külsősként a 
szakmérnöki képzésben is tartott elő-
adásokat. Az oktatás mellett aktívan 
közreműködött a nemzetközi kap-
csolatok bővítésében és szervezésé-
ben, valamint más hazai és nemzet-
közi intézményekkel, szervezetekkel 
való együttműködésben, közös pro-
jektekben. Az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok kereté-
ben végzett kutatómunka során az 
ingatlan-nyilvántartási szakterület 

adatátviteli kérdéseivel, korszerűsíté-
sével foglalkozott.

Már hallgató korában tevékenye-
ken részt vett a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
munkájában, a nemzetközi kapcsola-
tok építésében. 1992-től a FIG Magyar 
Nemzeti Bizottság titkára volt, 2011-
től pedig elnöke. Kezdeményezője, 
illetve szervezője volt több sike-
res hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvénynek.

1997 februárjában hívták az agrár-
tárca Földügyi és Térinformatikai 
Főosztályára, hogy projektmenedzser-
ként vegyen részt a PHARE-projektek 
megvalósításában. Azóta is az 
Agrárminisztérium munkatársa. 

Első projektje a földhivatali háló-
zati infrastruktúra kialakítása, a 
TAKARNET-rendszer létrehozása volt. 
A rendszer a folyamatos továbbfej-
lesztéseknek köszönhetően egyre szé-
lesebb körű elektronikus szolgáltatá-
sokat nyújt jelenleg is. Minisztériumi 
munkája során részt vett a földhiva-
talok számítógépesítési programjá-
ban, és külföldi szakértőkkel dolgozott 
együtt a magyar ingatlan-nyilvántar-
tási rendszer fenntarthatóságának fej-
lesztésén. Feladatai között szerepel a 
földügyi szakterület fejlesztéseinek 
tervezésében és megvalósításában 
való közreműködés és ehhez kapcso-
lódóan az ingatlan-nyilvántartási, 
földmérési, térinformatikai szakterü-
letet érintő eljárásokban való jogalko-
tói, jogalkalmazói munka. Irányítja 
az Agrárminisztérium Földügyi 

és Térinformatikai Főosztálya 
Földmérési és Térinformatikai 
Osztályának munkáját.

Számos, a földügyi szakigazgatást 
érintő stratégiai anyagot, fejlesztési 
koncepciót, tanulmányt, projektpá-
lyázatot készített, valamint együttmű-
ködött más tárcákkal a közigazgatás 
különböző területein az ügyfeleket 
és a közigazgatási szervezeteket egy-
aránt terhelő mechanizmusok fel-
számolásában, az adminisztratív 
terhek csökkentésében, a közigaz-
gatási eljárások egyszerűsítésében. 
Közreműködik a nemzeti téradat-inf-
rastruktúra kialakítását célzó törek-
vésekben, az INSPIRE-direktíva hazai 
megvalósításában, nemzeti kapcsolat-
tartóként. Emellett évek óta képviseli a 
szakterületet nemzetközi szervezetek-
ben és rendezvényeken; nemzetközi 
kötelezettségekből adódó feladatokat 
is ellát. 

Több oktatási anyagot és egy szak-
középiskolai tankönyvet írt a föld-
mérő- és térképésztechnikusok szá-
mára. Száznál több cikk, tanulmány 
szerzője, rendszeres előadója a külön-
böző hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvényeknek.

Eredményes szakmai tevékenysé-
gét Térinformatika kiválósági díjjal, 
Miniszterelnöki Oklevéllel, 2011-ben 
pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
ismerték el.

*
Dr. Csemniczky László 1963 szept-

emberétől a Kartográfiai Vállalat 
ösztöndíjasaként az Építőipari 

Zalaba Piroska átveszi a Lázár deák emlékérmet dr. Ádám Józseftől 
(Fotó: HBA)

Dr. Csemniczky László a Márton Gyárfás-emlékérem átvétele után 
(középen) dr. Ádám József (balról) és dr. Ferencz József (jobbról) 

társaságában (Fotó: HBA)
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és Közlekedési Műszaki Egyetem 
Mérnöki Karának hallgatója volt. 
Építőmérnöki oklevelét 1968-ban 
szerezte meg a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Majd ugyanitt 1977-
ben geodéziai automatizálási szak-
mérnöki oklevelet, majd 1982-ben 
műszaki doktori címet szerzett.

1968–1980 között a Kartográfiai 
Vállalat 1. sz. Felmérési osztályán 
kirendeltségvezető mérnök, majd 
műszaki ellenő és, csoportvezető. Külső 
oktató az Asztalos János Kertészeti és 
Földmérési Szakközépiskolában.

Geodéziai munkái külföldön: 
Ausztria, NSZK, Nigéria, Líbia.

1980–1982 között a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
műszaki fejlesztőmérnöke, majd 
1982 szeptemberétől a Budapesti 
Műszaki Egyetem Általános Geodézia 
Tanszékének egyetemi adjunktusa. 
Oktatói feladata az építő- és építész-
mérnök hallgatók, majd a szakmér-
nökök oktatása.

15 éven át a német nyelvű 
Vermessungskunde I-II tantárgy 
előadója. Az 1990-es évek köze-
pén tanszékvezető-helyettesi felada-
tokat is ellátott. Óraadó oktató a 
Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskolában.

1990–1995 között a tervezett buda-
pesti világkiállítás geodéziai mun-
káit irányító Expo-Geo Kft. műszaki 
vezetője.

1984-től földmérő irodát indított, 
amelynek utódaként 1993-ban meg-
alakította a DigiKom Geodéziai és 
Térinformatikai Kft.-t. Ennek az ala-
pítása óta ügyvezető igazgatója.

Széles körű nemzetközi kapcsolato-
kat alakított ki, 1983–1986 között a 
FIG (Nemzetközi Földmérő Szövetség) 
6. Engineering Surveys Commission 
titkára, a torontói kongresszus mér-
nökgeodéziai előadássorozatának 
szervezője, 1988–1993 között a FIG 
CAD/CAM ad hoc bizottság elnöke.

1990-ben alapító tagja a Magyar 
Mérnöki Kamara Földmérő és 
Térképész Tagozatának. 1993-tól 
részt vesz az akkor még egyesületként 
működő Kamara, majd Mérnök Egylet 
munkájában a tagozat elnökségi tag-
jaként. A köztestületként működő 
Magyar Mérnöki Kamara megala-
kulása óta személye meghatározó 

a Geodéziai és Geoinformatikai 
(korábban Földmérési, Térképészeti 
és Térinformatikai) Tagozat tevékeny-
ségében. 1997-től a tagozat elnökhe-
lyettese, majd 1999–2005 között a 
tagozat elnöke, 2005–2009 között 
alelnöke. A 12 évi tagozati tisztség-
viselői munkája hozzájárult ahhoz, 
hogy a geodéziai szakterületen is ren-
deződtek a korábbi zavaros jogosult-
sági viszonyok. Kamarai tevékenysé-
géért 2010-ben elsőként részesült a 
Hazay István-díjban.

2016-tól a Földmérő Minősítő 
Bizottság tagja.

A Magyar Mérnöki Kamarában 
végzett munka mellett más hazai 
egyesületekben is aktív tevékenységet 
végez. Az amerikai központú nemzet-
közi a GITA (Geospatial Information 
& Technology Association) szerve-
zet magyarországi tagjának, a GITA 
Műszaki Térinformatika Egyesületnek 
az alapítója és az 1993-ban történt 
alapítástól 25 éven át az elnöke.

Korábban a Magyar Földmérési 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
elnökségi tagja volt, 25 éven át 
a Mérnökgeodéziai szakosztály 
elnökeként.

A DigiKom Kft. a Geodéziai és 
Geoinformatikai Vállalkozások 
Egyesületének tagja.

2005-től folyamatosan részt vesz az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság (EMT) Földmérő-találkozóin, 
az anyaországi delegáció egyik szer-
vezője. 2019. májustól az EMT tiszte-
letbeli tagja.

Tervezői és szakértői engedélyei: 
GD-T geodéziai tervező, GD-Sz mér-
nökgeodéziai szakértő, ingatlanren-
dező-földmérő minősítések.

Kitüntetései: 1970-es években 
háromszor Kiváló dolgozó, 1975 a 
Térképészet kiváló dolgozója, 1985 
Rektori dicséret, 2006 Pedagógus 
szolgálati emlékérem, 2017 az Építők 
Napján FM Miniszteri Elismerő 
Oklevél. Szakmai pályafutása során 
32 magyar nyelvű és 14 idegen nyelvű 
publikációja jelent meg.

*
Budaházy Endre László 1944. 

január 13-án született Szent László 
városában, Nagyváradon. Elemi és 
középiskolai tanulmányait szülővá-
rosában végezte, és 1961-ben sikeresen 

leérettségizett. Utána felvételt nyert a 
komoly hagyományokkal rendelkező 
nagyváradi Építészeti Technikum 
topográfiai szakára. Hároméves 
technikumi tanulmányai során meg-
ismerte a földmérés alapvető felada-
tait és azoknak, a korra jellemző 
szakmai megoldásait, módszereit. A 
tanulás mellett a sport már gyerek-
korában felkeltette érdeklődését, a 
vívásban már 14 éves korában jeles-
kedett, és egyéniben ifjúsági országos 
5. helyezést ért el. A sport és a tanulás 
jól jellemezte ifjúkori tevékenységét, 
és meghatározta jellemének alakulá-
sát. A technikumi tanulmányait befe-
jezve a bukaresti Építészeti Egyetem, 
Út, Híd és Geodézia Karán folytatta 
tanulmányait, ahol bővítette és elmé-
lyítette szakmai ismereteit. Egyetemi 
tanulmányait befejezve, 1969-ben 
sikeresen megvédte diplomamun-
káját, mérnöki oklevelet szerzett, és 
kiváló tanulmányi eredményeinek 
köszönhetően gyakorló tanársegédi 
állást kapott. Egyetemi évei alatt a 
tanulás mellett továbbra is sportolt 
a Bukaresti Egyetem csapatában, és 
többször is országos második helye-
zést értek el. Az öt egyetemi év után 
a sport még négy évig Bukaresthez 
kötötte. A kötelező katonai szolgálata 
után 1970-ben mint geodéta helyezke-
dett el a bukaresti Geológiai Kutató 
Intézetnél.

1973-ban visszatért szülővá-
rosába, és a Megyei Kataszteri és 
Területrendezési Hivatalban dolgo-
zott. 1974–1977 közötti időszakban 
a Megyei Vízügyi Főigazgatóság terve-
zőmérnöke volt. 1977 és 1980 között 
a Bihar megyei Gyümölcs Kutató 
és Termelő Központ tervezőmér-
nöke. Áthelyezése után, 1980–1991 
között, a pitesti testvérvállalatnál 
azonos beosztásban tevékenykedett. 
1991-ben végleg hazatért, és kine-
vezték a Bihar Megyei Kataszteri és 
Területszervezési Hivatal főmérnöké-
nek. Ekkor kezdődött a mezőgazda-
sági és erdős területek visszaszolgál-
tatása és a volt tulajdonosok birtokba 
helyezése. Bonyolult és nehéz szak-
mai feladat, amelynek megszerve-
zése és lebonyolítása az ő hatáskö-
rébe tartozott. A szakmát is utolérő 
digitális technológiára való átté-
rés kényszere ebben a beosztásban 
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találta meg. Felismerte a technoló-
giai váltás szükségességét, és 1966-
tól kezdve, fokozatosan kapcsolatot 
épített dr. Márton Gyárfás profesz-
szorral, a GEOTOP Kft. által kidolgo-
zott digitális technológia fokozatos 
elsajátítása és bevezetése érdekében. 
1999-ben kinevezték a Bihar Megyei 
Kataszteri és Területszervezési 
Hivatal igazgatójának. Főmérnöki és 
igazgatói tevékenysége idején folya-
matosan támogatta a szakmai fej-
lődésben az időszerűvé vált digitá-
lis technológiák kialakítása terén 
elért eredmények alkalmazását az 
általa vezetett intézmény feladata-
inak optimális megoldása érdeké-
ben. Részt vállalt a magyar szakmai 
közösség építésében. Főmérnökként 
támogatta a Bihar Megyei Kataszteri 
és Területszervezési Hivatal és a 
Veszprém Megyei Földhivatal közti 
kapcsolat kialakítását, és aktívan 
részt vett az 1998-ban megvalósult 
kölcsönös látogatásban.

2001–2002 között az újonnan 
alakult Bihar Megyei Kataszteri 
és Ingatlannyilvántartási Hivatal 
vezérigazgatója, majd 2002–2007 
között pedig a hivatal tanácsadója 
volt. 2007-től nyugdíjasként fog-
lalkozik a szakmai újdonságok 
megismerésével.

1991 és 2002 között, mint igazság-
ügyi szakértő is becsülettel végezte a 
rábízott feladatokat. 

Budaházy Endre László gazdag 
szakmai életpályával rendelkezik, 
aki mindig nyitott volt az újra, sze-
rette a pontosságot, a szakmai igé-
nyességet, a vezetésben a csapatszel-
lemet. Amíg az egészsége engedte, 
az EMT tevékenységének aktív 
részvevője volt. Budaházy Endre 
László méltán nyerte el a Márton 
Gyárfás-emlékplakettet.

*
A nyitó plenáris ülést dr. Ádám 

Józsefnek az Európai Földmérők 
Szövetsége által – halálának 100. 
évfordulóján – az év földmérőjévé 
választott Eötvös Loránd életét és 
tevékenységét bemutató előadása 
zárta.

Ebéd után a Vándorgyűlés díszülé-
sen emlékezett meg az önálló magyar 
katonai térképészet megalakulásának 
100. évfordulójáról. A plenáris ülés 

keretében a katonai térképészet mun-
katársai nyolc előadásban mutatták be 
a szolgálat múltbeli és jelenlegi tevé-
kenységét, elért eredményeit:

 – Koós Tamás alezredes (MH 
GEOSZ): 100 év a katonai topográ-
fiai térképeken

 – Kovács Ervin (HM Zrínyi Nonprofit 
Kft.): A katonai térképészeti adatbá-
zisok aktuális kihívásai

 – Nyerges János (HM Zrínyi 
Nonprofit Kft.): A DITAB-50 kiala-
kítása

 – Rostás Sándor őrnagy (MH 
GEOSZ)): A DITAB-50 automatikus 
kartografálásának lehetőségei

 – Réti Petra százados (MH GEOSZ): 
Automatikus generalizálás kialakí-
tása

 – Molnár József alezredes (MH 
GEOSZ): A légi távérzékelés enge-
délyezése és a távérzékelési adatok 
használatának rendje

 – Molnár Otília (HM Zrínyi 
Nonprofit Kft.): Távérzékelés a HM 
Zrínyi Nonprofit Kft.-nél

 – Simon Péter (HM Zrínyi Nonprofit 
Kft.): Magyarország hajózható vizei-
nek felmérése

A díszülést követően a konferencia 
két szekcióban folytatta a munkáját. A 
1. szekció előadói között üdvözölhet-
tük a meghívott külföldi vendégeket, 
akik előadásaikkal betekintést adtak a 
szomszédok kataszteri és földmérési 
tevékenységébe.

A délutáni szekciók programja a 
következő volt:

1. SZEKCIÓ: Nemzetközi 
földmérési kitekintés

 – Hedviga Májovská (SSGT): Szlovák 
kataszter és térinformatika

 – Dr. Suba István (EMT Földmérő-
szakosztály): Ingatlan-nyilvántartás 
és kataszter Romániában

 – Dr. Balla István főigazgató-helyet-
tes (Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ): Versenyfutás 
a klímaváltozással

 – Dr. Rákossy Botond (EMT 
Földmérőszakosztály): A román 
kataszter aktuális problémái és 
kudarcai.

 – Iván Gyula  (Lechner 
Tudásközpont): A modern katasz-
teri rendszerek felépítése

2. SZEKCIÓ: Térinformatikai 
fejlesztések és földmérés

 – Dr. Siki Zoltán (BME ÁFT): Nyílt 
forráskódú térinformatikai megol-
dások

 – Dr. Busics György (ÓE ARMK GI): 
A méretarány-tényező és néhány 
földmérési gyakorlati vonatko-
zása

 – Varga Norbert (Lechner Tudás-
központ): Még egy kis IRM

 – Kolesár András (Lechner Tudás-
központ): Földmérési alappontok 
közösségi helyszínelése

A baráti vacsorán (Fotó: HBA)
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 – Kuszinger Róbert Ázsiai közép-
kori településszerkezet rekonstruk-
ciója LIDAR-képekről, statisztikai 
módszerekkel

A konferencia első napját a hagyo-
mányos baráti vacsora zárta, amely 
a Csabagyöngye Kulturális Központ 
szépen feldíszített nagytermében 
volt.

A konferencia második napjának 
feszített programja két rövid kávészü-
nettel és egy egyórás ebédszünettel 
reggel kilenctől délután ötig tartott, hat 
szekcióülésre és záró plenáris ülésre 
bontva.

3. SZEKCIÓ: Földügyi és 
ingatlanügyi kérdések

 – Rácz Kálmán (JNSZ MKH KJH 
FO): A „másadik” számú tudákosság 
a „föld-mérés” 

 – Dr. Sóvári Tibor (BM KH ÉFFFO): 
A földügyi igazgatás aktualitásai

 – Gábor Sándor (BM KH ÉFFFO): A 
8/2018. (VI. 29.) AM-rendelet válto-
zásai és gyakorlati alkalmazása 

 – Cebei Márk Dániel – Kozári 
Ágnes (Lechner Tudásközpont): 
Földmérő-építész együttműkö-
dés a tervezési, kitűzési feladatok 
során

 – Sándor József (HM ELV Zrt.): 
Alaprajzok a nyolcas szorításában

4. SZEKCIÓ: Geodézia az 
energiaszektorban és más 
mérnöki kihívások

 – Kálmán Veronika (MOL Nyrt.): 
Összefüggések és ellentmondások – 
Bányászat vs. ingatlan-nyilvántartás 

 – Egly Ádám (RoaData Consulting 
Kft.): RIEGL lézerszkenner- megol-
dások műszaki felmérésekhez és új 
GNSS-eszköz az EMLID-től

 – Kővári Tamás (EV): Helyszínelés 
és konfliktuskezelés

 – Kolesár András (Lechner 
Tudásközpont): Közösségi adatgyűj-
tés a levegőből

5. SZEKCIÓ: Korszerű mérési 
és adatgyűjtési módszerek

 – Bartha Csaba (Navicom Bt.): 
Digitális világunk

 – Dr. Páll Dávid (Leica GH Kft.): 
Közműkutatás okosan, avagy 
roncsolásmentes talajtérképezés 
geodéziai pontossággal

 – Érsek Ákos (GPSCOM Kft.): „GO 
GET GEO”

 – Tóth Attila (RACKARTO Kft.): 
SLAM LIDAR mindenkinek

 – Németh Zoltán (Infobex Kft.): 
Geodéta-NET szemszögéből az 
RTK-szolgáltatás jelene, jövője 
Magyarországon

 – Péter Tamás – Sáfár Tamás (Leica 
GH Kft.): Miért NE használj pontfel-
hőt?!

6. SZEKCIÓ: 3D-s 
mérnökgeodéziai megoldások

 – Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): 
A drónok felhasználásának lehető-
ségei a földhivatali osztályoknál

 – Lehoczky Máté (Pannon Geodézia 
Kft.): Pilóta nélküli légi járművek a 
földmérésben

 – Csörgits Péter (Geodézia Zrt.): 
Pontfelhők integrációja és pontos-
sági vizsgálata

 – Homonnay Zsombor (FTV Zrt.): 
Mérnökgeodéziai feladatok a Puskás 
Ferenc Stadion kivitelezése során 

 – Stenczel Sándor (UVATERV Zrt.): 
3D-s technológiák alkalmazása az 
UVATERV Zrt. geodéziai munkái-
ban

 – Pintér Gyula (Geoform MS Kft.): 
3D-s térhatárok

7. SZEKCIÓ: Geodézia a 
gazdasági fejlődésért

 – Dr. Mihály Szabolcs – dr. 
Remetey-Fülöpp Gábor – Palya 
Tamás (MFTTT): A világ és szak-
mánk fenntartható fejlődése

 – Kecskés Márton (Kecskés Mérnöki 
Iroda): A 2018 őszi frankfurti 
INTERGEO újdonságai

 – Vidovenyecz Zsolt (Mott Mac-
Donald Mo. Kft.): Fenntarthatóság  
a földmérésben – előadás, ami NEM 
a környezetvédelemről szól

8. SZEKCIÓ: Ifjúsági szekció
 – Pál Márton (ELTE TGT): Nagy pon-

tosságú GPS térképi adatbázis kísér-
leti alkalmazása az autonóm jármű-
technológiában 

 – Leel-Őssy Dániel (ÓE ARMK GI): 
Zöld infrastrukturális tematikus tér-
kép az adatgyűjtéstől a lekérdezé-
sig

 – Nagy Nándor Antal (BME ÁFT): 
Mobil térképező rendszer vizsgá-
lata úttervezési alaptérkép készítése 
szempontjából

 – Horváth Viktor Győző (BME 
FTT): Szélerőművek vizsgálata tér-
informatikai módszerekkel

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS
 – Homolya András mestertanár 

(BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék): Te tudod mik ezek az 
érdekes pontjelek és falitáblák 
Budapesten?"

 – Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): 
Békéscsaba újratelepítésének  
300. évfordulója (Békéscsaba régi, 
kézírásos térképekeinek áttekin-
tése)

 – Dobai Tibor főtitkár (MFTTT): 
Zárszó

*

Műszerbemutató
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A szerény záró büfévacsora ötven fő 
körüli résztvevőjét feldobta a tom-
bolasorsolás (az előző napi baráti 
vacsora elmaradt programpontja), 
ahol a támogatók által felajánlott aján-
déktárgyak találtak gazdára. Ezt köve-
tően egy kb. háromórás borséta – a 
„Borháló üzlet” által kínált borok kós-
tolásával kombinált városnéző túra 
– keretében ismerkedhettek meg a 
város nevezetességeivel a kirándu-
lás idejére még Békéscsabán maradt 
konferencia-résztvevők.

A hagyományos záró kirándulás 
programján július 6-án a gyulai Almásy-
kastély látogatása szerepelt. A gyönyö-
rűen helyreállított épületben beren-
dezett kiállításon nem csak a főúri 
életforma ismerhető meg különböző 
interaktív eszközök segítségével, 
hanem az egykori kastély életét „lát-
hatatlan motorként” működtető cse-
lédség mindennapjaiba is betekintést 
nyerhettünk, sőt, magunk is kipróbál-
hattuk, milyen teendőik voltak.

Az MFTTT 32. Vándorgyűlésén 
elhangzott előadások anyaga a 
Társaság honlapján elérhető. A hon-
lap Képtár rovatában Hodobay-
Böröcz András fényképalbumba 

foglalt fotóin követhetők a három 
nap eseményei.

A beszámolót összeállí-
totta: Buga László

A városnézők a földmérőszobornál (Fotó: Buga)

Az Almásy kastély Gyulán (Fotó: HBA)


