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Burgenlandi kollégák 
Szombathelyen

A burgenlandi felmérési hivatalok 
(Kismarton, Felsőőr, Nezsider) föld-
mérői a Vas Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya meghívására, szakmai 
együttműködés keretében ismerked-
tek a magyarországi, a Vas megyei 
földhivatali nyilvántartási rendszer-
rel és hatósági munkával. A 12 fős 
delegációt, valamint Budapestről 
a Lechner Tudásközpontból, és a 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaságtól érkező 
kollégákat, Szabó Lajos osztály-
vezető anyanyelvükön németül 
köszöntötte.

Az osztrák kollégáknak bemutatták 
a geodéziai alappontok helyszínelé-
sét segítő internetes rendszer (map.
fomi.hu/alappont). A témát Sebők 
Tamás, a Lechner Tudásközpont víz-
szintes alappontokért felelős munka-
társa ismertette. A burgenlandi kollé-
gáknak nagyon tetszett ez a megoldás. 
Busics Imre osztályvezető a rendszer 
elindulásának előzményeivel egészí-
tette ki a bemutatót. 

A Vas megyei földhivatali tevékeny-
ségről, a földhivatalok szakterületein 
(földmérés, ingatlan-nyilvántartás, 
telekalakítás, földforgalomi engedé-
lyezés, földhasználat, földvédelem, 
földminősítés) folyó munkáról Bolla 

Attila tájékoztatta a vendégeket. Ahogy 
egy évvel korábban, most is Imrek 
Erich, a bécsi Mérték és Mérésügyi 
Hivatal (BEV) Alaphálózati Osztály 
nyugalmazott osztályvezetője tol-
mácsolt. A kollégák érdeklődve hall-
gatták a bemutatót, és több kérdést 
is feltettek az előadásokkal kapcso-
latban. Kiemelt figyelemmel járták 
körbe mindkét földhivatal ügyfélfo-
gadó tereit, adat-, térkép- és irattárait, 
bepillantást nyerve a földhivatalok 
nyilvántartásaiba, a feladatokba, meg-
látva a párhuzamokat és eltéréseket 
a magyar és osztrák rendszer között. 
A burgenlandi látogatók nagyon aktí-
vak voltak, így a földhivatalos kollé-
gáknak számos szakmai kérdésre kel-
lett válaszolni.

A program munkaebéddel zárult, 
ahol szakmai és baráti beszélgeté-
sek folytak hol németül, hol tolmács 
segítségével. A Nemzeti Összefogás 
Napján megtartott rendezvény az 
elszakított országrész és az anyaor-
szág szakemberei kapcsolatának erő-
sítését is szolgálta. A rendezvényt a 
Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság és a Vas Megyei 
Kormányhivatal is támogatta.

A látogatók nagyon elégedetten 
távoztak. A felsőőri felmérési hivatal 
vezetője Hannes Hofstätter úr viszont-
látogatásra invitálta Szabó Lajos osz-
tályvezetőt és minden vendéglátót.

Bolla Attila

50 éve alapították a 
dr. Fasching Antal 
professzorról 
elnevezett díjat

Ritkán fordul elő, hogy egy kitüntetés 
sorsa, tartalma, elnevezése, formája és 
odaítélésének módja annyiszor változ-
zon, mint az Fasching esetében történt. 
Fél évszázad során alakja háromszor, 
elnevezése négyszer, alapszabály-
zata ötször változott. Ebben nyilván-
valóan közrejátszottak a XX. sz. viha-
ros politikai, gazdasági és történelmi 
változásai.

A Fasching-kitüntetést a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
(BGTV) igazgatósága 1969-ben ala-
pította. Ezt megelőzően az 1968. évi 
Soproni Geodéziai Konferencia záró 
bankettjén – baráti beszélgetés során 
– Raum Frigyes igazgatóhelyettes meg-
említette: szükséges lenne – a tudo-
mányos munka elismerésére – egy 
újabb szakmai kitüntetés alapítására. 
Egy kitüntetés alapításának azonban 
nemcsak jogi, de pénzügyi feltételei 
is vannak.1

1 A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE), 10 
évvel korábban, 1958-ban a Soproni Vándorgyű-
lésen már döntött arról, hogy „Lázár deák emlék-
érem” elnevezéssel kitüntetést alapít. Odaítéléséről 
az MFTTT mindenkori választmánya dönt. (Szé-
kely 2008).
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1967-ben az MSZMP (akkori állam-
párt) vezetése döntött arról, hogy a 
gazdasági élet fellendítése érdeké-
ben, „Új gazdasági mechanizmust” 
vezet be. Ennek a mechanizmusnak 
egy új eleme volt a vállalati nyereség-
érdekeltségi rendszer, mely korábban 
nem létezett. Ezáltal a vállalatok lehe-
tőséget kaptak arra, hogy éves árbe-
vételük adózás utáni nyereségének 
4%-át alkalmazottaik jutalmazására, 
illetve szociális és kulturális kiadások 
fedezésére fordíthassák. (Domokos 
1968).

A BGTV igazgatósága – élve az új 
lehetőséggel – 1969 januárjában elha-
tározta, hogy egy szakmai kitünte-
tés érdekében alapítványt hoz létre. 
A kitüntetést Fasching Antal profesz-
szorról nevezték el. Az alapszabály 
2. pontja szerint: „Az emlékplakett, 
kiemelkedő alsó-, és felsőgeodéziai, tér-
képészeti, fotogrammetriai és topográ-
fiai elméleti, valamint gyakorlati tevé-
kenység alapján adományozható.” (GK 
1969).

A kitüntetést első alkalommal dr. 
Hazay István, Csatkay Dénes, Pénzváltó 
Géza, Bencze Tivadar és Ráskay Zoltán 
kapta meg. 1970-ben a Bosnyák téri 
Térképészeti Székház előcsarnoká-
ban a kitüntetettek nevét megörökítő 
emléktáblát avattak. Ugyanebben az 
évben a MÉM OFTH2 – mint a BGTV 
felettes szerve – a kitüntetés további 
sorsát saját hatáskörébe vonta. Az 
OFTH-nak ezzel az volt a célja, hogy 

2 A szövegben többször szereplő és 29 évvel ezelőtt 
megszűnt MÉM OFTH teljes neve: Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi 
és Térképészeti Hivatala.

a kitüntetés az országos földhivatali 
hálózatra is kiterjedjen. Akkor termé-
szetesen még senki sem gondolhatta, 
hogy évtizedekkel később, ezt a tudo-
mányos kitüntetést, az eredeti célki-
tűzéstől eltérően – a jó munka jutal-
mául – nem geodéta is megkaphatja. 
(Székely 2009).

Az 1970 végén megjelent minisz-
teri utasítás (34/1970 MÉM 49. szám) 
a kitüntetést „újraalapította”. Az új 
Fasching-kitüntetést először 1972-
ben osztották ki. A rendszerváltásig 
41-en részesültek ebben a kitüntetés-
ben. Megemlítem, hogy a MÉM OFTH 
vezetése az eltelt húsz év alatt (1970–
1990) következetesen törekedett arra, 
hogy az odaítélést lehetőség szerint az 
eredeti cél közelében tartsa.

1990-ben megszűnt a MÉM és vele 
együtt az OFTH is. A szakágazat irányí-
tását a Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térképészeti Főosztálya 
vette át. A rendszerváltással összefüg-
gésben elindított deregulációs folya-
mat során sok – korábban hatályos 
törvényt, rendeletet, utasítást – hatá-
lyon kívül helyeztek. Az FM új veze-
tése 1992-ben, az ágazati kitünteté-
sek átvizsgálása során úgy döntött, 
hogy a Fasching-kitüntetést megtartja, 
de az odaítélés módját megváltoz-
tatja. [Ágazati kitüntetésekről szóló 
2/1992. (I. 27.) FM rendelet.] Ezáltal 
lehetőség nyílt arra, hogy az „alapító 
atyák” eredeti elgondolásától elté-
rően, ezt a kitüntetést nemcsak geo-
déziai végzettségűek, de a szakágaza-
ton belül dolgozó, egyébként kiváló 
jogászok, közgazdászok, mezőgazdá-
szok is megkaphassák.

1992-től 2018. december 31-ig 
további 86 fő, ami a korábbi 41-gyel 
együtt összesen 127 személyt jelent, 
akik az elmúlt 50 év alatt Fasching 
Antal-díjban részesültek. A díjátadásra 
46 alkalommal került sor, mivel 2-2 
esetben (1970–1971 és 1990–1991 
között) szünetelt az elismerés kiosz-
tása. Átlagosan számítva évenként 2,5 
fő kapott kitüntetést, ami megfelel 
az alapszabályzatok szellemiségének. 
A geodéziai, térképészeti, fotogram-
metriai és topográfiai végzettségűek 
aránya 71%. Ez azt bizonyítja, hogy a 
kitüntetés értéke nem devalválódott. 
Mindössze két alkalommal volt „csil-
laghullás”: 1997-ben, amikor a földhi-
vatali hálózat 30. és 2007-ben, amikor a 
hálózat fennállásának 40. évfordulóját 
ünnepelték. Az első alkalommal 8-an, a 
második alkalommal 6-an részesültek a 
kitüntetésben. Az 50. évforduló alkal-
mával (2017) rendkívüli kitüntetésre 
már nem került sor. Ennek oka valószí-
nűleg a földhivatali hálózat átszervezé-
sében keresendő.

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy 
a Fasching Antal-díj alapításától fogva 
jól szolgálja a földmérés és térképé-
szet területén kiválóan teljesítő szak-
embereink jutalmazását. Az elmúlt 
fél évszázad alatt a kitüntetettek egy 
része örökre eltávozott körünkből. 
Emléküket kegyelettel őrizzük. Az élők-
nek gratulálunk, további szakmai sike-
reket és jó egészséget kívánunk.

Felhasznált irodalom
Raum Frigyes: Fasching kitüntetés. Geodézia 

és Kartográfia 1969/3
Raum Frigyes: Emléktábla-avatás. Geodézia és 

Kartográfia 1970/5
34/1970. MÉM 49. sz. miniszteri 
utasítás.
1991. évi XXXI. Törvény a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről
Hrenkó Pál: Fasching Antal szob-
rának leleplezése. Geodézia és 
Kartográfia 1982/6
2/1992. (I. 27.) FM rendelet az ága-
zati kitüntetésekről.
46/1994. (VI. 30.) FM rende-
let Az agrárágazat területén ado-
mányozható díjakról és más 
elismerésekről
11/1999. (I. 29.) FVM rendelet A 
földművelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter által adományozható 
díjakról és más elismerésekről
Székely Domokos: 125 éve szüle-
tett Fasching Antal. Geodézia és 
Kartográfia 2004/12

Dr. Székely Domokos2. ábra. A Fasching Antal-díj 1969-ben 3. ábra. A Fasching Antal-díj 2011-ben
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Diplomaosztó Fehérváron 
az Alba Regia Kar 
fennállásának ötödik 
évfordulóján

2019. július 5-én, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Kar megalakulásának ötödik 
évfordulóján került sor a Karon sikerrel 
államvizsgázott hallgatók, így a GEO-ban 
végzett földmérő- és földrendező mér-
nökök, szakmérnökök diplomájának 
átadására, és ugyanezen alkalommal a 
negyven, illetve ötven évvel ezelőtt vég-
zett egykori geósok ezüst- és aranydip-
lomát vehettek át.

Az ünnepség helyszíne a városháza 
előtti tér volt, és az eseményen megjelent 
Dr. Kovács Levente, az egyetem újonnan 
megválasztott rektora, aki köszöntőjé-
ben vázolta jövőre vonatkozó, egyetem-
mel kapcsolatos elképzeléseit. Dr. Cser 
Palkovics András Székesfehérvár MJV 
polgármestere útravaló gondolatokkal 
látta el a végzősöket.

A Geoinformatikai Intézetben a július 
24-én lezajlott záróvizsgán 11 nappali és 
3 levelező tagozatos hallgató védte meg 
szakdolgozatát és záróvizsgázott ered-
ményesen. Őket az ország valamennyi 
régiójában várják a hivatalok, a közép- és 
kisvállalkozások, de első sorban a felada-
tok, amelyek megoldásában nagy szere-
pet kapnak a legújabb eszközök, techno-
lógiák. Szükség van a korszerű elméleti 
és gyakorlati tudásra, melyet igyekez-
tünk hallgatóinknak átadni.

Földmérő- és földrendező mér-
nök alapszak geoinformatikai szakirá-
nyon végzett: Bakó Attila, Hahn-Kakas 
Dorottya, Kecse Donát, Pap Dávid, Papp 
Anna Éva, Pintér László, Szabó Denise 
Ramóna, Tóth Árpád Dávid, Varga 
Balázs, Varju Levente, Baranyai Bálint, 
Kis János, Varga Kornél, Varga Tamás.

Dr. Pődör Andrea szakmai irányításá-
val az UNIGIS térinformatikai szakmér-
nöki tanulmányait sikeresen fejezte be 
a posztgraduális képzésben részt vett 
7 hallgató. A távoktatásos térinforma-
tikai szakirányú továbbképzés eredeti 
tananyagát a University of Salford, a 
Manchester Metropolitan University és 
a University of Huddersfield egymás-
sal szövetségben alakította ki. A jelen-
legi tananyag teljes egészében magyar 
nyelvű fejlesztés, de hallgatóinknak 
lehetőséget adunk az angol nyelvű 
modulok felvételére is.

Geoinformatikai szakmérnök diplo-
mát vett át: Dr. Katona Orsolya, Grósz 
Gábor, Halupa János, Hasilló Gergely, 
Kis-Szabó Gergő, Makainé Vellai 
Viktória, Németh Szilvia Mária.

A GEO-ban zajló precíziós-gazdálko-
dási szakmérnök-, illetve szakemberkép-
zés 2018 januárjában indult, melynek 
népszerűsége növekszik, és a kép-
zési forma sikereként könyvelhetjük 
el, hogy első alkalommal adhattunk át 
diplomát ezen a szakterületen. A több-
nyire agrár-előképzettséggel érkező 
résztvevők eddigi mezőgazdasági isme-
reteik mellé olyan geoinformatikai 
tudást kaptak, mely együttesen képes 
a mezőgazdaságban egyre inkább meg-
jelenő kihívásokra megoldást kínálni. 
Kolléganőnk, Verőné dr. Wojtaszek 
Malgorzata az ünnepségen dékáni dicsé-
retben részesült a kurzus megszervezé-
séért és eredményes szakfelelősi mun-
kájáért. 2019 februárjában a kurzus 

második alkalommal indult el, amelyen 
a korábbinál több hallgató kezdte meg 
tanulmányait.

Precíziós-gazdálkodási szakmér-
nök lett: Gósz Zoltán, Jaksa Péter 
Titusz, Kocsis Attila Sándor, Kunfalvi 
Gabriella, Mészöly Bálint, Szabó Péter 
Bence, Tamási Balázs, Vinis Ádám 
Lajos, Vinis Csaba János.

A frissdiplomások mellett büsz-
kék vagyunk a negyven és ötven évvel 
ezelőtt végzettekre, hiszen ők is fémjel-
zik a GEO-ban, hosszú időn át végzett 
minőségi oktató munkát. Mindkét jubi-
láló évfolyamból szép számmal jelen-
tek meg egykori hallgatóink.

Arany oklevelet vettek át: Dékány 
Tibor, Di Giovanni Vilmos, dr. Dömsödi 
János, Gyurácz- Németh Ferenc, dr. 
Kárpát Józsefné, Kovács Tamás, Marosi 
Sándor, Marton Tiborné, Miklós Ákos, 
Nagy Ferencné, Parall Ferenc, Szabó 
Irén, Turi Imre, dr. Vincze László.

A diplomaosztó ünnepség

Geoinformatikai szakmérnökök
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Ezüst oklevelet vettek át: Anga Béla, 
Bakán Gábor Ferenc, Czeczeli Gábor, 
Csomós Zoltán, Frank Zsuzsanna, 
Hárságyi Jenő, Richter Szabolcs, Sebők 
Tamás, Selmeczy Attila, Schuszter 
Gábor, Szelestey Tamás, Üveges János, 
Vrászlai Ferenc, Wessely Gábor.

Valamennyi frissen végzett 
földmérőmérnöknek, geoinformatikai 
szakmérnöknek és precíziós-gazdál-
kodási szakmérnöknek gratulálunk, a 
szakmai sikerek mellett magánéletük-
ben sok boldogságot kívánunk.

Arany és ezüst diplomásainknak 
köszönjük, hogy több évtizedes mun-
kájukkal öregbítették a GEO hírnevét. 
A további évekre jó egészséget, boldog-
ságot és jó pihenést kívánunk.

Balázsik Valéria

***
Végzett térképészek

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékén az idén 
tizenhárom hallgató államvizsgázott 
sikeresen.

 – Busznyák Kornélia: A Rezi vár 
háromdimenziós modellezése foto-
grammetriai módszerekkel

 – Eigner Péter: A Tisza-tó idegenfor-
galmi célú térinformatikai adatbá-
zisa

 – Farbinger Anna: Magyarország víz-
rajzi térképezése

 – Huszánk Daniella: A Görög–Kerekes 
atlasz térképeinek vizsgálata vetületi 
szempontból

 – Kulcsár Hajnalka: A Tisza-tó idegen-
forgalmi térképe

 – Magyar Zoltán: Cartactual folyóirat 
térképi adatbázis szerkezetének és 
webes megjelenítő felületének lét-
rehozása

 – Meláth Szabolcs: OpenLayers alapú 
webes térképkatalógus

 – Pál Márton: Földtani túratérkép: 
tudománykommunikáció és örök-
ségvédelem térképész szemmel

 – Vörös Fanni: A beépített autós navi-
gációs rendszerek felhasználói igé-
nyeinek vizsgálata

Térképész MSc-diplomát másod ízben 
szereztek a Stipendium Hungaricum 
magyar állami ösztöndíj keretében 
nálunk tanuló külföldiek.

 – Kalamkas Yessimkhanova 
(Kazahsztán): Mobile application 
for indoor wayfinding.

 – Nour Naaouf (Szíria): Solar farm 
suitability analysis model using GIS: 
Case study of As-Salamiyeh district, 
Syria .

 – Seif El Islam Hadj Ammar (Tunézia): 
Using Sentinel toolbox to create a 
geological map from multispectral 
images.

 – Yazan Hassan (Szíria): 
Dynamic maps of Tartous 
port based on remote 
sensing and GIS.

Gercsák Gábor

***
Jubileumi 
diplomák átadása 
a Műegyetemen

A Budapesti Műszaki és 
G a z d a s á g - t u d o m á n y i 
Egyetem Szenátusa a 70, 

65, 60 és 50 éves eredményes mér-
nöki munka elismeréséül rubin, vas, 
gyémánt és arany díszoklevelet ado-
mányozott a jubiláló mérnököknek.

A kitüntető okleveleket dr. Dunai 
László egyetemi tanár, az Építőmérnöki 
Kar dékánja 2019. május 22-én adta át 
az Egyetem aulájában.

A geodétatársadalom részéről 
az alábbiak részesültek jubileumi 
oklevélben.

 – Rubindiplomát kapott: Dr. Sc. Habil. 
Horváth Kálmán.

 – Vasdiplomát kaptak: Baáder Ernő, 
Faváry József, dr. Kovács Béla, dr. 
Nagy Jenő, dr.  Orbán Aladár és 
Szepessy György.

 – Gyémántdiplomát kapott: Dési Éva
 – Aranydiplomát kaptak: Bars Györgyi, 

Bartha Gusztáv, dr. Dede Károly, dr. 
Forgács Zoltán, Gelencsér Katalin 
(Gergely Andorné), Kern Ferenc és 
Májay Péterné sz. Váry Katalin.

A kitüntető oklevelekben részesültek-
nek a Szerkesztőbizottság gratulál.

Precíziós-gazdálkodási szakmérnökök

2019-ben mester szakon végzett térképészek. 
(Fotó: Nemes)

Dr. Dunai László dékán a rubindiplomát átadja dr. Sc. Horváth 
Kálmán professor emeritusnak. (Fotó: Philip János)






