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Intézőbizottsági ülések

Társaságunk vezető testülete viszony-
lag hosszú nyári szünet után, 2019. 
szeptember 18-án tartotta soron követ-
kező összejövetelét, és a következő 
napirendi pontokat tárgyalta:
1. Beszámoló a 32. vándorgyűlésről, 

és tájékoztató a következő, 33. ván-
dorgyűlés helyszíne és időpontja 
kapcsán felmerült lehetőségek-
ről, előadók: Dobai Tibor, Szrogh 
Gabriella

2. Az MFTTT 2019. I. félévi pénzügyi 
helyzete és 2020. évi költségveté-
sének tervezete, előadók: Dobai 
Tibor, Szrogh Gabriella

3. Az MFTTT 2019. évi őszi rendezvé-
nyei:
 – Zalai Geodétatalálkozó (szeptem-

ber 24.);
 – OKTM megrendezésének lehető-

sége az új szervezeti átalakulások 
függvényében

 – Földtudományi forgatag (novem-
ber eleje – FÖCIK)

 – Békéscsabai Földmérőnapok 
(november 21–22.)

 – előadók: Zalaba Piroska, Szrogh 
Gabriella, Dobai Tibor

4. Egyebek
Az ülést Ádám József az MFTTT 

elnöke vezette. A megjelentek köszön-
tése, a szavazóképesség megállapítása 
és a napirend elfogadtatása után átadta 
a szót az első napirendi pont előadójá-
nak, Dobai Tibor főtitkárnak.

Az MFTTT békéscsabai 32. ván-
dorgyűlésén 7 vezetői köszöntő, 
50 szakmai előadás hangzott 
el. Az Agrárminisztérium és a 
Miniszterelnökség helyettes állam-
titkári szinten képviseltette magát. 
Megjelent a megnyitón a megyei kor-
mányhivatal vezetője és a város pol-
gármestere is. A 32. vándorgyűlést 
értékelve Dobai Tibor szakmailag 
magas színvonalúnak és eredményes-
nek minősítette a konferenciát. 
Köszönhetően a támogatóinknak és 
a fizető résztvevőknek, a vándorgyű-
lés anyagilag is kedvező eredménnyel 
zárult, előzetes számítások szerint kb. 
1,4 millió forintos nyereséget könyvel-
hetünk el.

Ádám József elnök indítványára az IB 
határozatban köszönte meg a program- 
és szervezőbizottság tevékenységét 

és a támogató szervezeteknek a ván-
dorgyűlés megrendezéséhez nyújtott 
anyagi és technikai segítséget.

A soron következő, 33. vándorgyű-
lés helyszínét illetően két városban 
tevékenykedő kollégák jelentették be 
rendezési szándékukat: Miskolcról 
és Egerből. A szombathelyiek jelez-
ték, hogy őket is érdekli a legnagyobb 
szakmai seregszemlénk megrendezé-
sének lehetősége, de konkrét javasla-
tot nem tettek. Dobai Tibor felvetette 
a vándorgyűlés évenkénti megrende-
zésének lehetőségét. Az előterjesz-
tést élénk vita kísérte, melynek végén 
a testület 10 igen és 1 nem szavazat-
tal támogatta a vándorgyűlés gyako-
ribb megtartását. Az IB határozatában 
Miskolcot nevezte meg a 33. vándor-
gyűlés helyszíneként, és program- és 
szervezőbizottságot hozott létre, mely-
nek elnöke Dobai Tibor, tagjai: Toronyi 
Bence, Horváth Gábor István, Szrogh 
Gabriella, Iván Gyula és a helyi szerve-
zőbizottság képviseletében Plesovszki 
Adrienn).

A vita során Bolla Attila jelezte, 
hogy az évenkénti vándorgyűlés mel-
lett továbbra is szeretnék az ez évi 
április 23-i ülésén előterjesztett javas-
latuk szerint a „Kárpát-medencei 
földmérőpikniket” megrendezni, mely-
nek keretében a szomszéd országok – 
elsősorban magyar ajkú – földmérőit 
minden második (az eredeti elgon-
dolás szerint a vándorgyűlést váltó) 
évben Horvátzsidányba hívnák meg 
egy kötetlen találkozóra a földmérők 
védőszentjének szobrához. A rendez-
vény keretében sor kerülhetne a szo-
bor hagyományteremtő megkoszorúzá-
sára, „nemzetközi részvétellel”.

Iván Gyula arról tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a Lechner Tudásközpont 
támogatná a FIG 2025. évi Working 
Weekjének Budapesten történő meg-
rendezését. Hivatalosan az MFTTT 
(mint a FIG tagszervezete) pályázhatna 
a kb. kétezer fős rendezvény megtar-
tására, amelyhez még meg kell nyerni 
az ágazati vezetés legmagasabb szint-
jének, azon keresztül a kormánynak 
a támogatását. Az ezirányú előkészítő 
munka megkezdődött.

Az MFTTT anyagi helyzetéről szólva 
Szrogh Gabriella tájékoztatta az IB-t, 
hogy a jelenleg könyvelt egyenleg 
és a várható bevételek (néhány jogi 

tagszervezetünk tagdíjának kiesése 
miatt) nem fedezik a még várható 
kiadásokat. (A Geodézia Zrt. és a Pécsi 
Geodéziai Kft. jelezte, hogy nem áll 
módjában befizetni az ebben az évben 
esedékes tagdíját.) Továbbra sincs 
válasz a Miniszterelnökségtől a nemzet-
közi tagdíjaink fedezetére benyújtott 
támogatási kérelmünkre. (Az elmúlt 
évek pozitív gyakorlata volt, hogy az 
agrárminisztertől kapott összegből 
fizettük a FIG, ISPRS, ICA és a CLGE 
tagságunk díjait, de tekintettel az ága-
zati irányításban bekövetkezett változá-
sokra, 2019-ben az ezirányú kérelmün-
ket elutasították.) Az őszi rendezvények 
bevételei még javíthatnak a Társaság 
anyagi helyzetén, de a pozitív mérle-
günk „borotva élen táncol” – mondta 
az ügyvezető titkár. (A korábbi évek tar-
talékainak köszönhetően a működőké-
pességet nem fenyegeti veszély.)

A 2020-ra vonatkozó előzetes pénz-
ügyi terv ennek megfelelően óvato-
san visszafogott és egyelőre tájékoz-
tató jellegű.

A tájékoztatót az IB tudomásul vette, 
és felkérte az ügyvezetőt egy pontosí-
tott tervezet elkészítésére a december-
ben esedékes közgyűlésre.

Az őszi nagyrendezvények közül 
a megyei szervezetek szokásos éves 
konferenciáinak előkészületei rend-
ben zajlanak az MFTTT titkárságá-
nak a közreműködésével. Az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetését célzó 
projekttel (OKTM) kapcsolatos tovább-
képzés és fórum megtartását a Nemzeti 
Földügyi Központ (NFK) elnöke Nagy 
János fontosnak tartja és támogatja – 
tájékoztatta az IB-t Dobai Tibor. A tes-
tületi ülést megelőzően Nagy János 
fogadta a Társaságunk vezetőségét. Az 
NKP Nkft.-t magába olvasztó szerve-
zet elnöke jelezte, hogy az NFK anyagi-
lag és szakmailag is támogatni fogja az 
MFTTT-t. Az ez évi OKTM-konferencia 
részleteit Toronyi Bence alelnök fogja 
megbeszélni Nagy Mónika főosztály-
vezetővel. A rendezvény helyszínét az 
MH GEOSZ fogja biztosítani a Szilágyi 
Erzsébet fasori székhelyén. Az IB hatá-
rozatban jelölte ki a 2019. novemberi 
OKTM-konferencia szervezőbizottsá-
gát, melynek elnöke Toronyi Bence, 
tagjai: Horváth Gábor István, Iván 
Gyula, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi Csaba 
és Dobai Tibor.
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A napirendi ponthoz kapcso-
lódva Dobai Tibor főtitkár tájékoz-
tatta az IB-t az augusztus 28-án, a 
Miniszterelnökségen lezajlott talál-
kozóról, melynek során megtörtént 
a kapcsolatfelvétel az állami földmé-
rés és térképészet polgári részének 
új irányítójával, dr. Tóth Balázzsal. 
A Miniszterelnökség hatósági ügye-
kért felelős helyettes államtitkárá-
nak irányítása alatt működő Ingatlan-
nyilvántartási és Térképészeti 
Főosztály vezetője fogadta az MFTTT 
vezetőit egy kötetlen beszélgetésen, 
amelyen részt vett Madarász Áron a 
földmérési osztályvezető is. A barát-
ságos légközben lezajlott megbeszélé-
sen az MFTTT elnöke, Ádám József tájé-
koztatta a főosztályvezetőt az MFTTT 
tevékenységéről, és javaslatot tett az 
ágazati vezetés és a Társaság együtt-
működésének területeire. A törvény-
alkotási munka támogatására Tóth 
Balázs a szakmát érintő konkrét prob-
lémafelvetést és megoldási javaslatokat 
kért, különös tekintettel a 8/2018. sz. 
AM-rendelet küszöbönálló módosítá-
sára. A rendeleten is túlmutató szak-
mai problémák, felvetések és megol-
dási javaslatok összeállítására az IB 
ad hoc bizottságot jelölt ki, melynek 
elnöke Zsilvölgyi Csaba, tagjai: Kozári 
Ágnes, Horváth Gábor István és Koós 
Tamás. Az összeállítás főosztályvezető-
nek történő előterjesztése határidejéül 
a testület 2019. október 10-ét tűzte ki 
a munkabizottság számára.

Tóth Balázs főosztályvezető elfo-
gadta a felkínált lehetőséget, hogy 
a szakmára vonatkozó jövőképről, 

vezetői elgondolásokról nyilatkoz-
zon a szaklapunknak. Az interjú elké-
szítésével az IB megbízta Buga László 
főszerkesztőt.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben az elnök tájékoztatta a testületet 
a CLGE által összeállított, az ingatlan-
rendezési szakemberek szakmai kép-
zettségi követelményit tartalmazó 
dokumentumról, amely ajánlásként 
értelmezhető azon országok számára, 
ahol az ingatlan-nyilvántartás terü-
letén jogkövetkezményekkel is járó 
tevékenységet végző szakemberek 
tevékenységének szakmai feltételei 
nincsenek rögzítve. Tekintettel arra, 
hogy ez a terület hazánkban szabályo-
zott, és a dokumentum tartalma nincs 
összhangban a Magyarországon érvé-
nyes előírásokkal, az MFTTT nem kíván 
csatlakozni az aláírók köréhez.

Megfenekleni látszik az osztrák kez-
deményezésre induló programban való 
részvételünk, amely a határok és határ-
jelek UNESCO világörökséggé nyilvá-
nítását tűzte ki célul. (Lásd a 2017. ápri-
lis 7-ei IB-határozatot a GK 2017/3. 
számában.) A magyar előírások szerint 
csak azt lehet a világörökség részévé 
nyilvánítani, ami nemzeti kulturá-
lis/műszaki örökségként az illetékes 
tárca jegyzékében szerepel. A Lechner 
Tudásközpont működési körében sze-
replő örökségvédelmi tevékenységet 
felhasználva Iván Gyula főtitkárhe-
lyettes felajánlotta, hogy feltárva az 
idevonatkozó magyar felelősségi kom-
petenciákat, levelet fogalmaz az ille-
tékes személynek egy meghallgatás 

érdekében, hogy elősegítse a program-
ban a magyar részvételt.

A továbbiakban az elnök tájékoz-
tatta az IB-t, hogy az MTA 150  000 
forintos támogatásban részesítette 
Társaságunkat.

Ferencz József szakosztályelnök üze-
netben tudatta az MFTTT-vel, hogy a 
2020. évi erdélyi földmérőtalálkozó 
várhatóan május hónapban lesz, és 
még nincs kijelölt helyszíne.

Buga László főszerkesztő tájékoztatta 
az intézőbizottságot, hogy az Arcanum 
Adatbázis Kft. és az MFTTT között 
2019. február 21-én kelt megállapo-
dás alapján befejeződött a Geodézia és 
Kartográfia 1949–2018 között megje-
lent számainak digitalizálása. Mostantól 
lapunk valamennyi száma teljes tarta-
lommal bekerült az Arcanum Digitális 
Tudománytárába (ADT). Az Arcanum 
Kft. és a Társaságunk közötti megálla-
podás szerint az elkészült digitális állo-
mányt az MFTTT a hivatalos honlap-
ján publikálhatja (elérhetővé teheti), 
amelynek a technikai megvalósításán 
a Társaság munkatársai dolgoznak.

Az intézőbizottság következő ülé-
sét októberben tervezi összehívni az 
elnök. Más hozzászólás nem lévén, 
Ádám József megköszönte a részvételt 
és az aktív közreműködést és berekesz-
tette az ülést.

*
Társaságunk intézőbizottsága (IB) 

soron következő ülését 2019. nov-
ember 6-án 14. 30-kor, gazdag napi-
renddel tartotta meg a BFKH FTFF 
(Bp. XIV. Bosnyák tér 5.) I. emeleti 
tanácstermében.

A megtárgyalásra tervezett témák a 
következők voltak:
1. A Társaság 2019. évi pénzügyi hely-

zetének ismételt áttekintése és a 
2020. év költségvetési tervezet elő-
készítése. Előadók: Dobai Tibor és 
Szrogh Gabriella.

2. Őszi nagyrendezvények előkészítése 
(OKTM, Földtudományos Forgatag, 
Nyíregyházi Földmérőnap), lezaj-
lott események eredménye (Zalai 
Geodéták Találkozója, Tóth Á. 
Szenior Klub programjai). Előadó: 
Szrogh Gabriella.

3. Jelölőbizottság felállítása a 2020. 
évi Lázár deák emlékérem ado-
mányozására. Előadó: dr. Ádám 
József.

2019 TERV 2019.11.06-án 2020 TERV

Értékesíts nettó árbevétele 7 000 8 300 7 000

Tagdíj 5 500 5 510 4 500

Támogatások 4 000 3 500 4 000

Összes bevétel 16 500 17 310 15 500

Rendezvények és szaklap (GK) 
ráfordításai

4 000 7 570 4 000

Nemzetközi tagdíjak/utazások 
(CLGE/Erdély)

1 200 900 1 200

Működés és egyéb kiadvány 
ráfordításai 

3 000 2 800 3 000

Személyi jellegű ráfordítások 7 000 5 100 7 000

Összes ráfordítás 15 200 16 370 15 200

Eredmény 1 300 940 300

Költségvetési tervalakulása és terv 2020-ra (ezer forintban)
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4. Jelölőbizottság felállítása a Márton 
Gyárfás-emlékplakett adományozá-
sára. Előadó: dr. Ádám József.

5. A 2020. évi vándorgyűlés miskolci 
helyszíni lehetőségei és időpontja. 
Előadók: Plesovszki Adrienn és 
Dobai Tibor.

6. Beszámoló a CLGE isztambuli köz-
gyűléséről és konferenciájáról. 
Előadó: Vidovenyecz Zsolt.

7. Egyebek
Az ülés megnyitása és a szavazatképes-
ség megállapítása után az értekezletet 
vezető dr. Ádám József elnök, tekintet-
tel néhány kolléga elfoglaltságára, indít-
ványozta a napirendi pontok sorrendjé-
nek megváltoztatását.

Elsőként Vidovenyecz Zsoltnak a 
CLGE isztambuli konferenciájáról 
szóló beszámolóját hallgatta meg a 
testület. A CLGE VI. konferenciájának 
témája „Szakmai etika és iránymutatók 
a földmérők számára”. A CLGE közgyű-
lése „Isztambuli nyilatkozat” (Istambul 
Declaration, https://www.clge.eu/
wp-content/uploads/2019/10/Istanbul_
Declaration.pdf) néven fogadta el az 
ingatlanrendezési szakemberek szak-
mai képzettségi követelményit és a 
tevékenységükkel kapcsolatos szakmai 
etikai irányelveket tartalmazó dokumen-
tumot, amely javasolja a FIG etikai kóde-
xének aktualizálását a kor követelmé-
nyeinek figyelembevételével. 

(Vidovenyecz Zsoltnak az isztambuli 
konferenciáról és közgyűlésről készí-
tett részletes beszámolója a Geodézia és 
Kartográfia jelen számában olvasható.) 
Az IB 2019. szeptember 18-i ülésén szü-
letett állásfoglalása alapján a magyar fél 
nem írta alá a dokumentumot. Az IB 
véleménye szerint akkor csatlakozha-
tunk az aláírók köréhez, ha a dokumen-
tumnak a képzettségi követelményekre 
vonatkozó ajánlásai összhangban lesz-
nek a Magyarországon elfogadott, jog-
szabályban rögzített előírásokkal.

A határok és határjelek UNESCO-
világörökség részévé nyilvánítását célul 
tűző, osztrák kezdeményezésre indult 
projekttel kapcsolatos rendezvényen 
vett részt Iván Gyula Bécsben.

Tisztázódott a projekt pontos célja, 
és ennek megfelelően módosítani kell 
a magyar részről a projektbe bevo-
násra tervezett létesítmények körét. 
Alapvetően a kataszterrel kapcsola-
tos műszaki emlékek világörökséggé 

nyilvánításáról van szó, így pl. a nadapi 
alappont sem illeszkedik a projekt 
témájához, ezért újra kell fogalmazni a 
magyar részvételt. Továbbra sem tisz-
tázott az illetékes magyar bürokratikus 
út, illetve testület, amelynek a támoga-
tásával lehetséges a csatlakozásunk az 
Olaszországra és az egykori Osztrák–
Magyar Monarchia területére kiterjedő 
kezdeményezéshez. Az IB támogatja 
Iván Gyula további munkáját az illetékes 
magyar hatóságokkal és személyekkel 
való kapcsolatteremtés érdekében.

A Társaság anyagi helyzetéről és a 
jövő évi költségvetésről szólva Szrogh 
Gabriella elmondta, hogy a bevételek és 
kiadások pillanatnyi állása szerint kb. 4 
millió forintos pluszban van az MFTTT, a 
számviteli szemléletű eredmény is pozi-
tív, de a mértéke a függőben levő tételek 
miatt még nem határozható meg ponto-
san. Továbbra sem biztos még néhány 
jogi tagunk (Geodézia Zrt. Hugarogeo 
Kft., Pécsi Geodéziai Kft.) ez évre ese-
dékes tagdíjának befizetése, és még van 
néhány nyitott tétel a könyvelésünkben 
(Pl. az NKP Nkft.-től a következő évre 
kapott támogatás). A nemzetközi szerve-
zetekben esedékes tagdíjaink befizetése 
is függőben van, mert még nincs vég-
leges válasz a Miniszterelnökségtől az 
ezirányú kérésünkre sem. Ennek meg-
felelően a szeptemberben előterjesztett 
költségvetés-tervezetben egyelőre nincs 
változás. Végleges adatokat a decemberi 
közgyűlésre tud szolgáltatni az ügyveze-
tés és a könyvelés.

Az őszi nagyrendezvényekkel kapcso-
latban Szrogh Gabriella ügyvezető titkár 
elmondta, hogy a Tóth Ágoston Szenior 
Klub csehországi kirándulása sikeres 
volt, de – a részvételi lemondások miatt 
– szükségessé vált a Társaság részéről 
200 000 forintos támogatás (nem volt 
meg a minimális létszám, amely a cso-
port elindításához kellett).

Az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetéséről szóló kormányrendelet 
végrehajtásához kapcsolódó konferen-
cia és továbbképzés ez évben a kato-
nai térképészet székhelyén a Szilágyi 
Erzsébet fasorban kapott otthont. A 
rendezvényre az IB-ülés napjáig 142 
fő regisztrált, ebből 24 a meghívottak, 
előadók létszáma. A november 12-i hét-
órásra tervezett konferencia és tovább-
képzés programja teljes, az eseményt 
dr. Nagy János az AM államtitkára fogja 

megnyitni. A továbbképzés-jellegű kon-
ferencia 8 kreditpontot ér a közszolgá-
lati továbbképzésben (probono), IRM/
GD minősítése akkreditálás alatt áll (vár-
hatóan 2 pont).

2019. szeptember 24-én volt a Zala 
Megyei Földmérőnap Zalaszabaron. Az 
összejövetel mind szakmailag, mind 
anyagilag eredményes volt. (Az 1,2 mil-
lió forintos bevétellel szemben 730 ezer 
forintos kiadás áll.)

A Földtudományos forgatagon az 
MFTTT a Lechner Tudásközponttal 
közösen fog megjelenni 2019. november 
9–10-én a Magyar Természettudományi 
Múzeumban.

A november végére tervezett Békés 
Megyei Földmérőnapokat a szerve-
zők áthelyezték 2020 februárjára. A 
Nyíregyházi Földmérőnap tervezett idő-
pontja december 3., a programja szerve-
zés alatt áll. Eddig három műszerforgal-
mazó és hat előadó jelezte részvételét.

A Lázár deák emlékérem adomá-
nyozásához a jelölőbizottságot évente 
választja meg az IB. Dr. Ádám József a 
következő összetételű bizottságra tett 
javaslatot: dr. Busics György, Hetényi 
Ferencné, Tóth László, Várnay György 
és Zalaba Piroska. Az előterjesztést a tes-
tület vita nélkül fogadta el. A jelölőbi-
zottság a tagjai közül maga választja az 
elnököt.

A Márton Gyárfás-emlékplakett ado-
mányozására javaslatot tevő jelölőbi-
zottság négyéves mandátuma lejárt. 
A következő ciklusra 2019–2023 
között Homolya András, Rácz Kálmán 
és Hodobay Böröcz András kapott 
megbízást.

Az előző ülésen az IB úgy döntött, 
hogy Társaságunk évenként rendez ván-
dorgyűlést, és kijelölte a szervezőbizott-
ságot. A 2020. évi összejövetel helyszíne 
Miskolc lesz. A helyi szervezőbizottság 
elnöke Plesovszki Adrienn két lehetsé-
ges helyszínre tett javaslatot. Az egyik a 
Miskolci Egyetem campusa, ahol az egye-
tem a nyitó plenáris ülésre és a szekciók 
számára megfelelő méretű termeket, az 
Uni Hotel színvonalas szálláslehetősé-
get biztosít. A helyszín hátránya, hogy 
a várostól viszonylag távol helyezkedik 
el. A másik lehetőség a belvárosában a 
Miskolci Akadémiai Bizottság patinás 
székháza, illetve a Hotel Pannónia lehet. 
Az IB megbízta Szrogh Gabriellát és 
Plesovszki Adriennt, hogy a decemberi 
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testületi ülésig a helyszínek szemrevé-
telezése után készítsen előzetes költ-
ségtervet mindkét változatra a végle-
ges helyszínnel kapcsolatos döntéshez. 
A vándorgyűlés időpontjaként az IB 
2020. június 25–27. közötti napokat 
jelölte ki.

150 éve alapították meg a Magyar 
Királyi Földtani Intézetet, és száz éve 
hunyt el Eötvös Loránd, akinek a tudo-
mányos munkája sokat segített a Föld 
mélyében rejlő nyersanyagkincsek 
megtalálásában. Az évfordulókat közö-
sen ünnepelte a Magyarhoni Földtani 
Társulat és a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete, Balatonfüreden október 
3-án egy vándorgyűlés keretében, ame-
lyen a társaság képviseletében dr. Ádám 
József is részt vett – tájékoztatta az IB-t 
az elnök az egyebek napirendi pont 
keretében.

A szeptemberi IB-ülésen felvetődött 
a FIG 2025. évi Working Week (WW) 
budapesti megrendezésének lehető-
sége. Zalaba Piroska a FIG nemzeti 
bizottságának elnöke elmondta, hogy a 
több ezer fős rendezvény lebonyolításá-
hoz a főváros egyetlen, megfelelő befo-
gadóképességű helyszíne a HUNGEXPO 
sem tudna minden tekintetben elfogad-
ható környezetet biztosítani a rendez-
vénynek. A FIG WW megrendezéséhez 
öt évvel előbb kell benyújtani a pályáza-
tot, amelynek a feltételeit nem tudjuk 
teljesíteni. A szervezés és lebonyolítás 
anyagi terheinek viseléséhez megfe-
lelő szponzori és kormányzati szintű 
támogatás szükséges, ennek megszer-
zése meghaladja az MFTTT jelenlegi 
lehetőségeit, így kénytelenek vagyunk 
elvetni a WW megrendezésére vonat-
kozó elképzeléseket.

A titkárság október 30-án kiküldte 
(tértivevényes levelek formájában) a 
felszólításokat azoknak a tagtársaknak, 
akik hároméves vagy annál nagyobb tag-
díjhátralékkal rendelkeznek, és a vála-
szok függvényében a decemberi IB-n 
a testület határozhat a tagságuk törlé-
sükről. Ugyancsak kaptak felszólítást a 
kettő, illetve egy éve nem fizetők is. Dr. 
Toronyi Bence alelnök javasolta térti-
vevényes felszólítás kiküldését a tagdíj-
hátralékkal rendelkező jogi tagok szá-
mára is.

Az ügyvezetés bekérte a szakosztá-
lyok és területi munkacsoportok mun-
katerveit is. Választ a szakosztályok közül 

csak a Kartográfia, a Térinformatikai, 
a Mérnökgeodéziai, Fotogrammetriai 
és Távérzékelési szakosztálytól, a terü-
leti csoportok részéről Nyíregyházáról, 
Békéscsabáról, Vas megyéből és 
Borsodból kaptunk, ahol folyamatosan 
szerveznek rendezvényeket.

Az elnök tájékoztatta a testületet, 
hogy Ujlaki Tibor ismételten megke-
reste az MFTTT-t az általa összeállított 
„A földmérés és térképészet kultúrtörté-
nete a kezdetektől a reneszánszig” című 
könyvének kiadása ügyében. A szerző 
álláspontja szerint elhárultak a szerzői 
jogi akadályok az alapvetően internetes 
forrásokból összeállított mű könyvfor-
mában történő sokszorosítása, kiadása 
elől. Ujlaki Tibor a könyvkiadás szerve-
zési munkáihoz kéri a Társaság támoga-
tását – amely értelemszerűen magába 
foglalja a költségek pályázatokból, 
szponzori támogatásokból történő elő-
teremtését is. Az IB nem lát reális esélyt 
az anyagi háttér biztosítására, és véle-
ménye szerint az MFTTT nem tudja vál-
lalni a könyv kiadásának megszervezé-
sét, lebonyolítását.

Buga László főszerkesztő tájé-
koztatta a testületet, hogy az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék szerverén a Geodézia és 
Kartográfia folyóirat számára létreho-
zott weboldalt – a szerver összeomlá-
sát követően – végre sikerült helyreállí-
tani, és folyamatban van az aktualizálása. 
Rövidesen lehetőség lesz az Arcanum 
Kft. által bedigitalizált korábbi 
GK-számok internetes publikálására. 
Sajnálatos dolog, hogy Magyarország 
– nem egyedüliként – nem hosszabbí-
totta meg az Elsevier Kiadóval a szer-
ződését, így a SCOPUS adatbázisban a 
Geodézia és Kartográfia nem érhető el 
hazánkból. A kiadónak továbbra is meg-
küldjük a megjelent számokat – digitá-
lis formában – annak ellenére, hogy az 
Elsevier semmilyen megkeresésünkre 
nem reagál. A szerkesztőség keresi az 
egyéb adatbázisokhoz való csatlakozás 
lehetőségét, amely méri az egyes publi-
kációk hivatkozottságát, és közzé is teszi 
az adatait. Az IB támogatólag tudomásul 
vette a tájékoztatást.

(Az értekezlet után jelent meg a hír: 
Az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program (EISZ) és az 
Elsevier globális információelem-
zési, tudományos és egészségügyi 

tartalomszolgáltató vállalat közös 
szándéknyilatkozat aláírásával erősí-
tette meg, hogy készek tető alá hozni 
egy új, innovatív pilotmegállapodást, 
amely egyszerre biztosítaná a kuta-
tási eredményekhez való hozzáférést 
és az open access publikálás lehető-
ségét. A megállapodás értelmében az 
EISZ konzorciumi tagjai és a korábbi 
előfizetők azonnali hozzáférést kap-
nak az Elsevier folyóiratplatform-
jához, a ScienceDirecthez, a SciVal 
elemző eszközhöz, és a Scopus adat-
bázishoz. Forrás: https://www.mtmt.
hu/4dmin/ujra-hozzaferhetove-valt-
scopus-adatbazis)

A következő IB-ülést 2019. december 
10-re tűzte ki az értekezletet levezető dr. 
Ádám József elnök, aki – további hozzá-
szólás nem lévén – megköszönte a rész-
vételt, és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította:  
Buga László

***

Konferencia az 
osztatlan közös tulajdon 
megszüntetéséről 2019

A Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság az 
Agrárminisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály támogatá-
sával 2019. november 12-én az MH 
Geoinformációs Szolgálat kultúrter-
mében rendezte meg az éves rendsze-
rességgel megtartott konferenciát „Az 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
tésének szabályairól szóló 374/2014. 
sz. kormányrendelet végrehajtásához 
kapcsolódó továbbképzés és fórum” 
címmel.

A rendezvény dr. Nagy István agrár-
miniszter fővédnöksége, dr. Tuzson 
Bence közszolgálatért felelős államtit-
kár, valamint Szalay László ezredes, az 
MH geoinformációs szolgálatfőnöke 
védnöksége alatt zajlott le.

A továbbképzés jellegű konferen-
cia a közszolgálati továbbképzésben 
(probono) 8 kreditpontot, IRM/GD 
vonatkozásban 2 kreditpontot ért. 
Talán ennek is volt köszönhető a nagy 
érdeklődés. November 6-án még csak 
142 fő volt a jelentkezők száma, az ese-
mény napját megelőző estéig 240-re 


