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Tisztelt Olvasóink! Kedves 
Kollégáink és Tagtársaink!

A Magyar Földmérési Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság, valamint a 
földügyi szakigazgatást, az állami föld-
mérést irányító Agrárminisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 
nevében köszöntjük a Geodézia és 
Kartográfia folyóirat minden ked-
ves olvasóját, a Társaság tagságát. 
Tagtársaink mellett fogadják szeretet-
tel az új évre szóló jókívánságainkat a 
szakterületen jelenleg is aktívan tevé-
kenykedő, valamint a már megérde-
melt pihenésüket töltő kollégáink és 
azok a szervezetek, intézmények, gaz-
dasági társaságok, amelyek a földmé-
rés, a térképészet, a térinformatika, az 
ingatlan-nyilvántartás, a földügy és a 
távérzékelés területén végzett munká-
jukkal járulnak hozzá a közigazgatás 
működéséhez, a szakterület fejlődésé-
hez, céljainak megvalósulásához mind 
itthon, mind pedig a nemzetközi szak-
mai életben.

Az új év küszöbén szokás számot 
vetni az elmúlt évvel, továbbá már 
most megfogalmazni az új esztendő 
célkitűzéseit.

Az elmúlt év több szempontból 
is a változások évének mondható. A 
földügyi szakigazgatás felső szintű 
irányítása több tekintetben is vál-
tozott. A minisztérium elnevezése 
Agrárminisztérium lett, amelyet 2018 
májusa óta dr. Nagy István miniszter 
vezet. Az agrártárcán belül a földügyi 
szakigazgatás irányítását – az erdészeti 
igazgatás, a vadgazdálkodás, a halá-
szati gazdálkodás, valamint az állami 
tulajdonban álló földekkel kapcsola-
tos feladatellátás irányításával együtt 
– a 2018 szeptemberében dr. Bitay 
Márton államtitkár (2019. február 18. 
után Zámbó Péter) valamint dr. Nagy 
János helyettes-államtitkár vezetésé-
vel létrehozott Földügyekért Felelős 

Államtitkárság látja el. Ezáltal megva-
lósult a földügyhöz kapcsolódó külön-
böző szakterületek egységes irányítása 
a minél hatékonyabb feladatellátás 
érdekében.

A Földügyi és Térinformatikai 
Főosztály élén is változás történt; a 
főosztályvezetői teendőket Horváth 
Gábor Istvántól 2018 szeptemberé-
ben dr. Nagy Levente vette át, aki az 
eddigi munkája során is folyamatosan 
a földügyi szakterületen dolgozott, ezt 
megelőzően a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnél, még korábban pedig 
az akkori Fővárosi Kerületek 
Földhivatalánál, illetve a Budapesti III. 
számú Körzeti Földhivatalnál.

A 2018-as év második felében az 
Agrárminisztériumot is érintette a kor-
mányzati létszámgazdálkodási intézke-
déssorozat, amelynek következtében a 
minisztérium és azon belül a Földügyi 
és Térinformatikai Főosztály létszáma 
is jelentősen csökkent.

A 2018-as év vége nem csak sze-
mélyi kérdésekben hozott változást, 
hanem a feladatellátás fizikai körül-
ményében is: az Agrárminisztérium 
Kossuth téri épülete eredetileg is az 
agrártárca számára épült, és 1887 óta 
folyamatosan töltötte be ezt a szere-
pet. Mára azonban ez a patinás épü-
let technológiai szempontból elavult, 
sok tekintetben felújításra szorul. A 
2018-2019 fordulóján ezért a minisz-
térium szervezeti egységei átköltöznek 
az Agrárminisztériumnak az elkövet-
kező években otthont adó irodaházba, 
a Vigadó térre.

Az előző évekhez hasonlóan a 2018-
as év is bővelkedett jogalkotási, jog-
szabály-véleményezési feladatokban, 
számos szakmai és funkcionális sza-
bályváltozás történt, illetve évtizedek 
óta megoldásra váró kérdések rende-
zése is megkezdődött.

Ezek közül kiemelendő a 
szakma által már régóta várt, az 

ingatlan-nyilvántartási célú földmé-
rési és térképészeti tevékenység részle-
tes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) 
AM-rendelet hatályba lépése. Az új ren-
delet megalkotása azért vált szüksé-
gessé, mert az előző, 25/2013. (IV. 16.) 
VM-rendelet hatályba lépése óta eltelt 
időszakban számos olyan szervezeti és 
jogszabályi változás történt, mint pl. az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény, az 
általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény, vagy a köz-
ponti címregiszter megjelenése, amely-
hez a részletszabályokat is hozzá kellett 
igazítani a szabályok pontosítása mel-
lett. Emellett az új rendelet korábbiak-
tól eltérően, részletesen szabályozza 
az ingatlan-nyilvántartási célú földmé-
rési munkákhoz történő adatszolgálta-
tás módját és tartalmát is.

Budapest Főváros Kormányhivatal 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya elkészítette a 
Földhivatal Online rendszeren keresz-
tül igénybe vehető földmérő-adat-
szolgáltatás elektronikus igénylését 
biztosító szolgáltatást, amely kizáró-
lag a földmérő-igazolvánnyal rendel-
kező ügyfelek számára érhető el. Az új 
szolgáltatás kialakításával bevezetésre 
került a földügyi adatszolgáltatások 
területén egy harmadik szintű elekt-
ronikus ügyintézési szolgáltatás (két-
irányú kommunikáció az ügyfél és a 
hivatal között).

2018-ban folytatódott az egyes nyil-
vántartások tartalmának összehango-
lása az ingatlan-nyilvántartással azzal 
a céllal, hogy létrejöjjön a konzisztens, 
egységes tartalom az ingatlan-nyilván-
tartás és az erdőállomány-adattár ada-
tai között, valamint az egyes természet-
védelmi jogi jellegek bejegyzése révén 
a természetvédelmi szakterület nyil-
vántartásai és az ingatlan-nyilvántar-
tás között.

Eredmények és feladatok
Gondolatok 2019 küszöbén

Nagy Levente – Ádám József
DOI: https://doi.org/10.30921/GK.71.2019.1.1

Abstract: Evaluation of the last year’s works and new year thoughts by chief of Department of Land Administration and 

Geoinformatics in the Ministry of Agriculture and president of Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote 

Sensing.
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Az Országos Erdőállomány-adattár 
és az ingatlan-nyilvántartás összhang-
jának megteremtésével kapcsolatos 
egyeztetések már 2016-ban megkez-
dődtek, amelynek aktualitást adott az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdő-
gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosítása is. Az érintett 
ingatlanok száma országosan eléri az 
egy milliót. Az erdőterületeket érintő 
művelésiág-változások ingatlan-nyil-
vántartásba való egyszerűsített, töme-
ges bejegyzését a jelenleg hatályos 
jogszabályok és a nyilvántartó prog-
ramok nem teszik lehetővé. Az adat-
bázisok közötti eltérések meghatáro-
zását, a változásvezetéshez szükséges 
munkarészek elkészítését egy számí-
tástechnikailag automatizálható folya-
mat keretében célszerű megvalósítani. 
Mindezek előkészítésére 2017-ben 
és 2018-ban elvégezték az Erdészeti 
Adattár ingatlan-nyilvántartási adata-
inak átvezetéséhez kapcsolódó terve-
zési feladatokat, melyek biztosítják a 
kialakítandó eljárásrendhez illeszkedő 
szoftverek elkészítését, definiálják a 
feldolgozási feladatsor tevékenységeit 
és a kapcsolódó műszaki környezetet, 
illetve meghatározzák a végrehajtásá-
ban résztvevő szervezetek tevékeny-
ségeit és kapcsolatait. A kiválasztott 
három pilotterület vonatkozásában 
térinformatikai műveletekkel több 
lépésben sor került a geometria egye-
zőségének vizsgálatára, ami az alapja a 
típushibák feltárásának. Ezzel párhu-
zamosan az ingatlan-nyilvántartáson 
belül a tulajdoni lap és térképi adatok 
összevetése is megtörtént, és a feltárt 
hibákat az ingatlanügyi hatóságoknak 
kell folyamatosan javítani, mielőtt az 
erdőadattári művelésiág-bejegyzések 
megkezdődnének. A feladat megvaló-
sítása 2019-ben folytatódik.

Az AM Természetmegőrzési Főosz-
tállyal és az ingatlanügyi hatóság-
gal együttműködve 2017-ben meg-
kezdődött és 2018-ban folytatódott a 
NATURA2000 területek ingatlan-nyil-
vántartási rendezése, ami eddig mint-
egy 100  000 földrészletet érintett 
országosan. A projekt 2019-ben foly-
tatódik, valamint következő lépésként 
már előkészítés alatt van az országos 
jelentőségű védett természeti terüle-
tekkel kapcsolatos jogi jellegek ingat-
lan-nyilvántartási rendezése is.

A földügyi és térképészeti tevé-
kenységet jelentősen befolyásolja az 
Európai Uniós szintű téradat-harmoni-
zációt, szolgáltatásintegrációt megva-
lósító INSPIRE-direktíva 2007-es elfo-
gadása, amely fontos szerepet követel 
meg a földügyi adatkörök harmoni-
zációjával, szolgáltatásával kapcsolat-
ban. 2016-ban megszületett az ország 
INSPIRE portálja, ahol az előírt szintű 
metaadat-keresési szolgáltatások már 
minden vonatkozó adatkör tekinteté-
ben elérhetők voltak. A fejlesztés az 
elmúlt évben tovább folytatódott az 
érintett adatgazda-szervezetek együtt-
működésével és a keresési szolgáltatá-
sok mellett már letöltési szolgáltatások 
is elérhetők. A feladatok megvalósítása 
tovább folyik az Európai Unió INSPIRE 
ütemtervének megfelelően 2021-ig.

Évek óta folyamatosan nő az elekt-
ronikus földhivatali szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek száma, és a 
Földhivatal Online rendszer üzembe 
helyezése óta ezek az állampolgárok 
számára is közvetlenül elérhetők bank-
kártyás díjfizetés mellett ügyfélkapus 
regisztrációval. Figyelemre méltó ered-
mény, hogy míg 2010-ben az összes 
kiadott tulajdonilap-másolat (4,4 mil-
lió db) 14%-át igényelték papíron, sze-
mélyes megjelenéssel a földhivatalok-
ban és 86%-át kérdezték le közvetlenül 
elektronikusan, addig 2018-ban az 
összes kiadott tulajdonilap-másolat-
nak (mintegy 6,7 millió db) mindösz-
szesen kevesebb mint 3%-át igényelték 
papíron a felhasználók, vagyis 97%-át 
elektronikusan kérdezték le. A tulajdo-
nilap-másolat szolgáltatása kb. 50%-a 
díjmentes.

A legújabb elektronikus szolgálta-
tás 2018. végére készült el, amely a 
TAKARNET rendszeren keresztül biz-
tosítja a földművesadatlap-másolat 
szolgáltatását a kormányablakok-
ban, illetve az ingatlanügyi hatóságok 
ügyfélszolgálatain.

A 2018-ban bekövetkezett jogsza-
bályváltozásokról, az aktuális tudniva-
lókról a Földügyi és Térinformatikai 
Főosztály – a korábbi évekhez hason-
lóan – folyamatosan adott szakmai tájé-
koztatást ország különböző pontjain 
tartott szakmai értekezleteken, fóru-
mokon a hatósági feladatokat ellátó 
kormányhivatalok, illetve járási hiva-
talok kollégáinak.

A 2018-as év összefoglalása sok 
tekintetben már előremutat a 2019-
es évre is, hiszen amint látható, a leg-
több projekt végrehajtása nem zárult 
le, azokból számos feladat származik 
az új évre is. A földügyi szakigazgatás 
rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai 
feladatai, célkitűzései négy téma köré 
csoportosíthatók, amelyek a 2019-es 
év napi feladatait is meghatározzák.

Az informatika fejlődése, valamint az 
ezzel összefüggésben keletkező jogos 
társadalmi igények a földügyi szak-
igazgatás céljává, feladatává emelik az 
elektronikus ügyintézés minél több 
eljárástípusra, valamint szélesebb ala-
nyi körre történő kiterjesztését. Ennek 
megfelelően elsőként kell említeni az 
ingatlanügyi eljárások elektronizálását 
és a 3D-s ingatlan-nyilvántartás kiala-
kítását. A szakterületet szabályozó jog-
szabályok felülvizsgálata a 2019-es év 
egyik kiemelt feladata lesz. A közszek-
tor modernizálásának, az e-kormány-
zás kialakításának irányzatai, az állami 
kiadások csökkentése, a strukturális és 
gazdasági változások, az állampolgárok 
és felhasználók megnövekedett igé-
nyei, a technológiai fejlődés a földügyi 
igazgatás területén is érezteti hatását, 
és megköveteli annak átalakítását.

A földügyi igazgatáshoz tartozó 
ingatlan-nyilvántartási és térképi ada-
tok, illetve az adatkörök bővítése iránti 
igények növekednek, mivel ezek infor-
mációs alapként szolgálnak számos fel-
használói alkalmazás, termék, szolgálta-
tás kialakításához és működtetéséhez. 
Az elektronikus ügyintézés bevezetése, 
valamint az ehhez szükséges elektroni-
kus tartalomkezelés biztosítása mellett 
szükséges a földügyi szakterület okirat-
tárainak digitális átalakítása is. Az eddig 
elért eredmények mellett fontosnak 
tartjuk a fejlesztések intenzív üteme-
zés szerint történő folytatását.

Ki kell emelni továbbá a termőföl-
dek fenntartásával, mennyiségének 
hosszú távú megőrzésével kapcsola-
tos feladatokat, mint pl. a barname-
zős kataszter kialakítása, a beruházás 
céljára fel nem használt területeknek 
a mezőgazdasági termelésbe történő 
visszaállítása, az érintett ingatlanok 
felmérése.

A statisztikai adatok alapján az 
elmúlt 12 évben közel annyival csök-
kent Magyarországon a termőföld 
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területe, mint Komárom-Esztergom 
megye területe. Mind ez számokban 
az utolsó négy évet tekintve: 2014-
ben 1355 ha, 2015-ben 920 ha, 2016-
ban 1560 ha, míg 2017-ben 1864 ha 
volt a csökkenés. Ehhez kapcsoló-
dóan kiemelkedően fontos feladat a 
kormány beruházásösztönzési törek-
véseinek és a termőföld védelmére 
vonatkozó követelményeknek az össze-
hangolása, ami tárcaközi együttműkö-
dést igényel.

A következő feladatcsoport a tágabb 
értelemben vett precíziós mezőgaz-
daság támogatásához (talajkímélő és 
kisebb környezetterheléssel járó műve-
lésmódok, GMO-mentes mezőgazda-
ság, hozamok növelése, költségek 
csökkentése, döntéstámogatás, köz-
feladatok hatékony ellátása) kapcsol-
ható. A precíziós művelési technológia 
alkalmazása mellett a fő hangsúly a ter-
mesztéshez kapcsolódó adatok előállí-
tásán és gyűjtésén van. A talaj, a növény 
és a klíma egyes paramétereit pontos 
módszerekkel meghatározva automati-
kus beavatkozások megindítását teszik 
lehetővé (például fagyveszély esetében 
a fagyvédő öntözés vagy más távirá-
nyítással vezérelhető védekezés indí-
tása), valamint segítik a gazdákat veze-
tői döntéseik meghozatalában. Ebben 
kulcsfontosságúak a távérzékelési ada-
tok, amelyek nemcsak a gazdasági sze-
replőket támogatják, hanem a közfel-
adatok, hatósági ellenőrzések hatékony 
ellátását is.

Az előttünk álló feladatok kapcsán 
fontos szót ejteni az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésével kapcsolatos 
kiemelt kormányzati célkitűzésről is. A 
jelenleg is futó OKTM-program célja a 
részarány-földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös földtulajdon megszün-
tetése, vagyis a 2012. június 1-jei határ-
időig megosztási kérelmet benyújtó 
tulajdonosok részére az önálló föld-
részletek kialakítása. A 2012-ben 
indult programban mostanáig össze-
sen 26 267 eljárás zárult le, ami az I–V. 
ütemekben elindított 36 534 eljárás-
hoz viszonyítva 72%-os, a teljes pro-
jektet tekintve 48,5%-os készültséget 
jelent. A lezárult eljárásokban mint-
egy 120 000 tulajdonos részére került 
kialakításra az önálló földrészlet, hoz-
zájárulva a tiszta, átlátható tulajdoni 
viszonyok megteremtéséhez.

2012–2018 között összesen 14,1 
milliárd Ft költségvetési támogatás-
sal járult hozzá a kormány a projekt 
végrehajtásához. A következő 3 évben 
további mintegy 6 milliárd Ft biztosí-
tása szükséges, hogy 30 járás illetékes-
ségi területén, a fennmaradó 17,5 ezer 
megosztási eljárás is lefolytatásra 
kerüljön.

Az Agrárminisztérium illetékes szer-
vezeti egységeinél jelenleg is folyamat-
ban van annak vizsgálata és kidolgo-
zása, hogy milyen jogalkotási eszközök 
biztosíthatják az osztatlan közös tulaj-
dont megszüntető eljárások további 
gyorsítását, hatékonyságának még 
további növelését, illetve esetleges 
kiterjesztését.

A fentieken túlmenően a Földügyi 
és Térinformatikai Főosztály idei cél-
jai között szerepel többek között a föld-
ügyi szakigazgatás minden területén 
az eljárások és a joggyakorlat egysége-
sítése, olyan egységes jogalkalmazási 
gyakorlat kialakulásának előmozdítása, 
mely a hatályos szabályozás bírósági 
döntésekben letisztult értelmezésére 
is figyelemmel van.

A felvázoltak előrevetítik, hogy az 
előttünk álló év is mozgalmas lesz, 
bővelkedik feladatokban.

Az MFTTT életében a 2018. esztendő 
egészében véve eredményes és sikeres 
volt. A szakmai előadásainkon és ren-
dezvényeinken a tagtársaink viszony-
lag nagy számban vettek részt. A nehéz-
ségek ellenére a Társaság pénzügyi 
egyensúlyát intézőbizottságunk (IB) 
döntései alapján meg tudtuk terem-
teni, és a működőképességét folyama-
tosan biztosítottuk. Az ehhez szüksé-
ges anyagi forrást egyrészt a Budapesti 
és Pest Megyei Mérnöki Kamarával 
(BPMK) korábban kötött együttmű-
ködési megállapodásunk keretében a 
BPMK-tól a Geodézia és Kartográfia 
szakmai folyóiratunk nyomdai költ-
ségeinek részbeni fedezetére kapott 
mintegy 400 E Ft-os támogatás, más-
részt az év folyamán befolyt egyéni és 
jogi tagdíjak, a Geodézia és Kartográfia 
(GK) előfizetési díjai, a GK-ban meg-
jelent hirdetések díjai, továbbá a ren-
dezvényeink (a tavaszi és az őszi nagy-
rendezvényeink, valamint a további 
rendezvényeink) eredményei, valamint 
az NKP (Nemzeti Kataszteri Program) 
Nonprofit Kft.-től most már második 

alkalommal kapott, kiemelt összegű 
(több mint két millió Ft) támogatás 
tették lehetővé. A Nemzeti Kulturális 
Alaptól (NKA) pályázati munkával 
elnyert támogatás a GK szakmai lapunk 
kiadásának elősegítésére (800 E Ft) is 
sokat segített. 

Jól ismert, hogy Társaságunk egyedü-
liként képviseli hazánkat három szak-
mai világszervezetben, nevezetesen a 
Földmérők Nemzetközi Szövetségében 
(FIG), a Nemzetközi Térképészeti 
Szövetségben (ICA), a Nemzetközi 
Fotogrammetriai és Távérzékelési 
Társaságban (ISPRS), továbbá másik 
két hazai szervezettel, nevezetesen a 
Magyar Földmérő és Geoinformatikai 
Vállalkozások Egyesületével (MFGVE) 
és a Magyar Mérnöki Kamarával, illetve 
az Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai 
és Geoinformatikai Tagozatával (MMK-
GGT) együtt komoly a szerepvállalá-
sunk az Európai Földmérők Tanácsában 
(CLGE) is. Mivel dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, kérésünkre 
Társaságunkat 2017/2018 fordulóján 
1  000  000  Ft támogatásban részesí-
tette, így be tudtuk fizetni a nemzet-
közi szakmai szervezeteknek a 2018. 
évi tagdíjunkat (amely a négy nem-
zetközi szervezet esetében összesen 
1 167 365 Ft-ot tett ki). Társaságunk 
képviseltette magát az ICA rendezvé-
nyein, köszönhetően annak, hogy a 
szervezet főtitkára 2015-től ismét dr. 
Zentai László egyetemi tanár, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékének vezetője. Társaságunk 
részéről ifj. Domokos György kollé-
gánk vett részt a CLGE tavaszi általá-
nos közgyűlésén (Pristina, Koszovo, 
2018. április 19–20.), az őszi közgyű-
lésén (Barcelona, Spanyolország, 2018. 
október 4–6.) pedig Vidovenyecz 
Zsolt tagtársunk képviselte hazánkat. 
Zalaba Piroska és Iván Gyula, a FIG 
MNB vezetői, továbbá Varga Felícián 
tagtársunk képviselték Társaságunkat 
a FIG Munkahét (Working Week) elne-
vezésű rendezvényen és a FIG XVI. 
Kongresszusán (Isztanbul, Törökország, 
2018. május 6–11. között).

Társaságunk – alapszabályával 
összhangban – folytatta eredményes 
együttműködését az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Földmérő Szakosztályával (FSz). 
Az EMT FSz által szervezett XIX. 
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Földmérőtalálkozón (Temesvár, 2018. 
május 10–13.) viszonylag szép szám-
ban vettünk részt Magyarországról, és 
számos szakmai előadást is tartottunk. 
A találkozón összesen 115 fő vett részt, 
kb. egyharmad-kétharmad arányban az 
erdélyi és anyaországi kollégák voltak 
jelen. A két szervezet (EMT és MFTTT) 
együttműködése keretében, a székely 
származású Márton Gyárfás profesz-
szor emlékére alapított közös szakmai 
emlékplakettet 2018-ban már hato-
dik alkalommal ítéltük oda (Márton 
Gyárfás-emlékplakett kitüntetést Imre 
Sándor, gyergyószentmiklósi föld-
mérő kollégának és Bartos Ferenc, a 
Társaságunk korábbi főtitkárának). A 
kitüntetést Imre Sándor úr részére az 
EMT Földmérő Szakosztályának temes-
vári rendezvényén adtuk át 2018. 
május 11-én, Bartos Ferenc úrnak 
pedig a Társaságunk májusi közgyű-
lése keretében (Budapesten, 2018. 
május 28-án). Az előző öt alkalommal 
a következő tagtársak kapták meg a 
Márton Gyárfás-emlékplakettet (elő-
ször az erdélyi {EMT}, majd az anya-
országi {MFTTT} tagtárs nevét adjuk 
meg): 2013-ban dr. Ferencz József és 
Hodobay-Böröcz András, 2014-ben 
Máté Sándor és dr. Siki Zoltán, 2015-
ben dr. Suba István és dr. Joó István 
(posztumusz), 2016-ban Márton 
Huba és Homolya András és 2017-ben 
Zágorszki Tibor és Varga Gábor.

Szakosztályaink és területi csoport-
jaink többsége a lehetőségekhez mér-
ten aktívan és eredményesen műkö-
dött. Külön is kiemeljük a Felmérési 
és Területrendezési Szakosztályt, a 
Fotogrammetriai és Távérzékelési 
Szakosztályt, a Geodéziai Szakosztályt, a 
Kartográfiai Szakosztályt, a Mérnökgeo-
déziai Szakosztályt, a Szakmatörténeti 
Szakosztályt és a Szeniorok Tóth 
Ágoston Klubját a rendszeres találko-
zóik miatt. Sikeresek és eredménye-
sek voltak a területi csoportjaink által 
az év folyamán szervezett rendezvé-
nyek, amelyek időrendi sorrendben a 
következők:
a) Fővárosi és Pest Megyei 

Földmérőnap (Budapest, 2018. 
március 22-én, április 5-én és októ-
ber 17-én),

b) X. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 
2018 „Földmérő Szakmai Nap” 
(Salgótarján, 2018. május 8-án),

c) Földmérő Szakmai Nap 
(Nyíregyháza, 2018. szeptember 
20-án),

d) Zalai Geodéták Találkozója (Sormás, 
István Parkhotel, 2018. szeptember 
26-án),

e) Földmérő Szakmai Nap (Pécs, 2018. 
október 10-én),

f) Földmérő Szakmai Nap 
(Szombathely, 2018. november 
20-án)

g) Békés Megyei Földmérő Szakmai 
Napok (Békéscsaba, 2018. novem-
ber 21–22-én).

Ezeket többnyire a megyei Mérnöki 
Kamarákkal (illetve Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozatával) és 
a Kormányhivatalok Földhivatali 
Főosztályaival együttesen szervezték 
meg, amelyekre minden alkalommal 
legalább 100–130 fő regisztrált, de a 
Fővárosi és a Pest Megyei területi cso-
port, valamint a Békés megyei rendez-
vények résztvevőinek száma már soka-
dik alkalommal érte el, sőt haladta meg 
a 200 főt. Ezen felül területi csoport-
jaink közreműködtek több megyeszék-
helyen a mérnöki kamara szervezésé-
ben rendezett továbbképző előadások 
szakmai programjának összeállítá-
sában. Kiemelkedően sikeres volt a 
Szeniorok Tóth Ágoston Klubja által 
a semmeringi vasútvonal megtekinté-
sére szervezett kétnapos kirándulás 
Ausztriába.

Társaságunk folyamatos működte-
tése céljából az elmúlt év során 6 IB- 
és 3 választmányi ülést tartottunk, 
továbbá két alkalommal hívtuk össze 
a közgyűlést. Az IB-üléseken az idő-
szerű feladatok megvitatása mellett a 
szakosztályaink és területi csoportja-
ink tevékenységéről tájékoztatókat és 
beszámolókat is meghallgattunk majd 
fogadtunk el. A testületi üléseinken 
hozott fontosabb döntéseinket hatá-
rozatokba foglaltuk. 2018-ban össze-
sen 18 IB-határozatot, 6 választmányi 
és 8 közgyűlési határozatot hoztunk, 
amelyek a Társaságunk honlapján elér-
hetők, illetve a Titkárságon tanulmá-
nyozhatók. A Társaság 2018. évi Lázár 
deák emlékérmét választmányunk 
Csizmadia Mihályné tagtársunknak 
ítélte oda, melyet a májusi közgyűlé-
sen (2018. május 28-án) adtunk át. Az 
alapszabályunkat nem módosítottuk, 
bár kisebb változtatását a teljes körű 

tartalmi összhang elérése (az apróbb 
ellentmondások megszüntetése) és 
a szakosztályok szakmai szempontú 
átalakítása továbbra is indokolja a 
közeli jövőben.

Testületi üléseinkre a felügyelőbi-
zottság (FB) elnökét és tagjait mindig 
meghívtuk, akik rendszerint részt is 
vettek azokon. Konstruktív észrevéte-
leikkel nagyban segítették a Társaság 
működtetését.

Társaságunk részéről továbbra is 
munkát jelentett az új földmérési és tér-
képészeti törvényhez kapcsolódó vég-
rehajtási rendeletek véleményezése a 
szűkre szabott határidő betartásával.

Képviseltettük a Társaságunkat 
többek között a Magyar Katonai 
Térképészet Napján (február 2-án), a 
2019. évi Eötvös Loránd (1848–1919) 
emlékévet előkészítő bizottság ülé-
sein, az MTA Kartográfiai Albizottsága 
és az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékének szerve-
zésében 2018. december 7-én megtar-
tott Térképészeti Tudományos Napon 
(„A 100 éves magyar katonai térképé-
szet”) is.

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) a földmérőmérnöki foglalko-
zás és a földmérők által végzett fon-
tos tevékenység megbecsülése és a 
köznyilvánosság előtti elismertetése 
céljából március 21-ét (az „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napjává” (EFGN) nyilvánította, ame-
lyet 2018-ban immár hetedik alkalom-
mal ünnepeltünk. Ehhez a rendezvény-
sorozathoz egész napos konferenciával 
(a Földművelésügyi Minisztérium {FM} 
Darányi Ignác-termében) kapcsolód-
tunk március 21-én, amelynek szak-
mai programját az MFTTT szervezte a 
CLGE-ben a magyarországi földmérő-
ket és térképészeket képviselő másik 
két szervezettel (MFGVE és az MMK 
GGT) együttműködésben. A konfe-
rencia védnöke dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter volt. Az 
előadásokat szakterületünk meghatá-
rozó állami, katonai, vállalati és okta-
tási intézményeiből választottuk. A 
rendezvényen valamivel több, mint 
200-an vettek részt. Ehhez a rendez-
vényhez kapcsolódott másnap, már-
cius 22-én a „Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnap” előadóülés. Az említett 
két rendezvényt az Emberi Erőforrás 
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Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális 
Alapja (NKA) is támogatta, egy pályá-
zat elnyerése (800  E Ft) alapján. 
Megjegyezzük, hogy március 21-ét a 
FIG kezdeményezése és döntése alap-
ján a Földmérők Világnapjává (Global 
Surveyors Day) nyilvánították, amelyet 
most első alkalommal világszerte meg-
ünnepeltek. A Földmérők Világnapját 
mi az EFGN2018 rendezvénnyel együtt 
szerveztük meg.

Az őszi nagy rendezvényünket 
az FM Földügyi Főosztályával és az 
NKP Nonprofit Kft.-vel együttesen az 
„Osztatlan közös tulajdon megszünte-
tésének szabályairól szóló 374/2014.
(XII. 31.) korm.-rendelet végrehajtá-
sához kapcsolódó továbbképzés és 
fórum” című témakörben 2018. októ-
ber 1-én az FM Darányi Ignác-termében 
szerveztük meg (egész napos konferen-
cia keretében). A nagy érdeklődésre 
tekintettel változatlan programmal 
megismételtük az előadóülést október 
25-én. A két napon, együttesen több 
mint 300 fő (többségében földhiva-
tali munkatárs) vett részt. Ez annak is 
köszönhető, hogy Szepessy Tamás úr, 
a Miniszterelnökség területi közigaz-
gatás működtetéséért felelős helyet-
tes államtitkára támogatta a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok érintett 
munkatársainak a konferenciánkon tör-
ténő részvételét. Kérésünkre a helyet-
tes államtitkárság levélben kereste meg 
a kormányhivatalokat vezető kormány-
megbízottakat annak érdekében, hogy 
az érintett földhivatali szervezeti egy-
ségek munkatársait a konferenciánk-
ról tájékoztassák, és azon való részvé-
telüket biztosítsák. Felkérésünkre dr. 
Nagy István agrárminiszter úr elvál-
lalta a konferencia fővédnökségét.

Folytattuk Társaságunk (elsősor-
ban az említett szakosztályaink szer-
vezésében) tavaszi és az őszi-téli szak-
mai előadássorozatának lebonyolítását 
továbbképzési jelleggel. Az előadások 
egy részét a FÖMI tanácstermében, a 
másik, nagyobbik részét pedig kihe-
lyezett helyszíneken (BME Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszékén, ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékén és az Óbudai Egyetem 
ARMK Geoinformatikai Intézetében) 
tartottuk meg.

Köszönjük, hogy 2018-ban is 
Társaságunk tagjai maradtak, fizették 

a tagdíjat és ezzel is segítették munkán-
kat. Az IB javaslata és a választmányunk 
megállapítása alapján a Társaságunk 
közgyűlésének 2018. december 12-ei 
döntése alapján, a 2019. évi tagdíjak 
az előző évhez képest nem változtak. 
Ennek értelmében az aktív dolgozók 
esetében a tagdíj 10 000 Ft. Diákok, 
egyetemi hallgatók és nyugdíjasok szá-
mára változatlanul 5 000 Ft (lap nél-
kül 1 000 Ft). A GK szakmai folyóira-
tunk előfizetési díja nem MFTTT-tagok 
és közületek részére továbbra is 
18 000 Ft + áfa. A jogi tagdíjak összege 
sem változott. Az egyéni tagjainknak 
teljes körű hozzáférést biztosítunk a 
honlapunkhoz (www.mfttt.hu) és ter-
mészetesen a tagdíj befizetése ellené-
ben rendszeresen kapják a GK szakmai 
folyóiratunkat. Továbbá Társaságunk 
tagjai az MFTTT rendezvényein alacso-
nyabb részvételi díjat fizetnek.

Köszönettel tartozunk mindazok-
nak, akik anyagilag is támogatták 
Társaságunkat. Igen sok magánsze-
mély tisztelt meg bizalmával és sze-
rény adománnyal, az intézmények, 
cégek közül pedig kiemelt köszönet 
illeti az NKP Nonprofit Kft. segítségét, 
de nem működhetne Titkárságunk a 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
(BFKH) által biztosított infrastruk-
túra nélkül sem. Rendezvényeinkhez 
kiemelt segítséget kaptunk folyamato-
san az MH Geoinformációs Szolgálattól 
(GEOSZ), hiszen a 200–300 főt is meg-
haladó tavaszi és őszi Fővárosi és Pest 
Megyei Földmérő Nap számára immár 
negyedik éve (2018-ban három alka-
lommal is) biztosítottak helyszínt 
számunkra a Szilágyi Erzsébet fasori 
székhelyükön.

A 2019. év is mozgalmasnak ígér-
kezik az MFTTT életében. Néhány 
kiemelt feladatunk: a Társaság pénz-
ügyi egyensúlyának megőrzése, melyet 
alapvetően a taglétszám megtartásá-
val illetve emelésével, továbbá ered-
ményes pályázati tevékenység alap-
ján nyert támogatásokkal, valamint a 
társszervezetekkel és szakmai intéz-
ményekkel, szakmai főhatóságainkkal 
történő kapcsolatok erősítésével remé-
lünk biztosítani. Fontosnak tartjuk 
az MFTTT taglétszámának emelését. 
Jelenleg 510 fő egyéni regisztrált és 33 
jogi tagunk van. Az egyéni taglétszám-
mal nem lehetünk elégedettek, annál 

is inkább, mert tudomásunk szerint az 
MMK GGT keretében valamivel több, 
mint 1100 regisztrált földmérőkamarai 
tagot tartanak nyilván. Sajnos a fiatal 
szaktársainkat nehéz megnyerni a 
társasági (közéleti-társadalmi) mun-
kára. Fiatal kollégák megnyerése cél-
jából Diplomadíjakat adunk át végzős, 
kiváló diplomamunkát készítő egye-
temi hallgatók számára. A jutalmazás 
részét képezi az elismerő oklevél mel-
lett az egy évre szóló MFTTT tagság és 
természetesen a vele járó GK szakmai 
folyóiratunk is a teljes évre.

Szeretnénk elérni, hogy a nemzet-
közi szervezeteknek a 2019. évi tag-
díjat is be tudjuk fizetni. (Ebből a 
célból az elmúlt év végén levélben 
azzal a kéréssel fordultunk a szakmai 
főhatóságunk vezetőjéhez, dr. Nagy 
István agrárminiszter úrhoz, hogy az 
Agrárminisztérium nyújtson támo-
gatást az MFTTT részére.) Fontos cél-
kitűzésünk az Európai Földmérők 
és Geoinformatikusok Napja és a 
Földmérők Világnapja (2019. már-
cius 21-én), valamint az őszi szakmai 
nagy rendezvényünk eredményes és 
sikeres megszervezése és lebonyolítása 
(a tavalyi témakörben: „Részarány-
földkiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon megszüntetése 
projekt tapasztalatai”), továbbá az 
EMT/FSz XX. Földmérőtalálkozón 
(Marosvásárhely, 2019. május 
23–26.) sikeres szereplés. Az Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja és a Földmérők Világnapja (2019. 
március 21.) rendezvényének ered-
ményes és sikeres lebonyolításához 
pályázat alapján NKA-támogatásban 
(500 000 Ft) részesülünk.

Itt jegyezzük meg, hogy az EFGN elő-
adóülése keretében a szakmánk szem-
pontjából kiemelkedő személyekről, 
a múltban végzett földmérési/geo-
déziai/matematikai munkálatokról is 
megemlékezünk (2012 óta) az egyes 
országok előterjesztésére, a CLGE álta-
lános közgyűlésének jóváhagyása alap-
ján. Így 2012-ben Gerardus Mercator 
(1512–1594) holland kartográfusról, 
születésének 500. évfordulója alkalmá-
ból, 2013-ban Galileo Galilei (1564–
1642) olasz csillagász-fizikusról, 2014-
ben Friedrich Georg Wilhelm von 
Struve (1793–1864) orosz csillagász-
ról és a róla elnevezett, az UNESCO 

https://www.mfttt.hu
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által 2005-ben a Világörökség részévé 
nyilvánított Struve-féle meridiánív geo-
déziai jelentőségéről és hasznosításá-
ról, 2015-ben Eukleidész (Kr. e. 366? 
– Kr. e. 300?) görög matematikusról 
és a róla elnevezett euklideszi geomet-
ria alkalmazásáról, 2016-ban Roger 

Joseph Boscovic (1711–1787) horvát 
tudósról, 2017-ben Guillaume-Henri 

Dufour (1787–1875) személyéről, a 
svájci állami földmérés szervezete meg-
alapítójáról és első vezetőjéről (1838–
1865) és 2018-ban pedig Carl von 

Ghega (1802–1860) osztrák mérnök-
ről (építőmérnökről), a semmeringi 
vasút (amelyet az UNESCO 1998-ban 
a kulturális világörökségi helyszínek 
közé vett fel) tervezőjéről és építés-
irányítójáról emlékeztünk meg euró-
pai szinten. Számunkra elismerésre 
és figyelemre méltó, hogy 2019-ben 
központilag Eötvös Loránd (1848–
1919) tevékenységéről emlékezünk 
meg Magyarország előterjesztése alap-
ján, a tudós halálának 100. évfordulója 
alkalmából [a döntés a CLGE 2018. évi 
tavaszi általános közgyűlésén (Pristina, 
Koszovo, 2018. április 20-án) szüle-
tett meg]. Így ez évben Eötvös Loránd 
lesz az ünnepelt európai földmérő 
(„The European Surveyor of the Year 

2019”), akinek személyéről és tudomá-
nyos tevékenységének hatásáról euró-
pai szinten (központilag a CLGE tava-
szi általános közgyűlésén) és az egyes 
országok szintjén is megemlékezünk. 
A fentiek miatt különösen fontos ren-
dezvényünk lesz az EFGN2019 elő-
adóülés és hazánk képviselete a CLGE 
tavaszi általános közgyűlésén (Szófia, 
Bulgária, 2019. március 20–22-én).

2019-ben egyik kiemelkedő fontos-
ságú feladatunk lesz az MFTTT soron 
következő, 32. Vándorgyűlésének ered-
ményes megszervezése és sikeres lebo-
nyolítása. Helyszínéről és időpontjá-
ról már 2018-ban, az IB egyik ülésén 
döntöttünk (Békéscsaba, 2019. július 
4–6).

Feltétlenül szükséges a Társaság 
működőképességének további fenn-
tartása és lehetőség szerinti fejlesztése, 
a GK szakmai folyóiratunk kiadása és 
színvonalas megjelentetésének biz-
tosítása, az egyre népszerűbbé váló 
honlapunk folyamatos működte-
tése és feltöltése a Társaságunkra 
vonatkozó időszerű ismeretekkel (pl. 

kitüntetettjeink, örökös és tiszteleti 
tagjaink teljes jegyzéke stb.). Fontos fej-
lemény, hogy a Geodézia és Kartográfia 
2017. novemberétől újra indexálásra 
került a Scopus adatbázisban, továbbá 
bekerült az ELTE Digitális Tudástárába 
(EDIT) is.

Biztosítjuk a testületi ülések (a körül-
mények alakulásától függően hat-nyolc 
IB- és három-négy választmányi ülés, 
valamint két-három közgyűlés) lebo-
nyolítását. Az első közgyűlést 2019. 
május végén fogjuk tartani, mely ezút-
tal tisztújító közgyűlés lesz (az előző 
2015 májusában volt). Az új tisztségvi-
selők megválasztásának előkészítésére 
Társaságunk választmánya legutóbbi 
ülésén felkérte a jelölőbizottságot a 
következő négy évre (2019–2022), 
melynek elnöke dr. Busics György, tag-
jai pedig ifj. Domokos György, Hajtman 
Zoltán, Holéczy Ernő és Koós Tamás.

Társaságunk 2019-ben is nagy hang-
súlyt fektet olyan akkreditált, tovább-
képzés-jellegű konferenciák szervezé-
sére, melyekkel lehetőséget teremtünk 
tagjaink számára, hogy megszerez-
zék a szakmájuk gyakorlásához előírt 
kreditpontokat.

Képviseltük Társaságunkat a 
Földtudományi Civil Szervezetek 
Közösségének (FöCiK) rendezvé-
nyein. A FöCiK jelenleg 10 (köztük 
az MFTTT), korábban a MTESZ kere-
tei között működő, földtudományi 
szakmai civil szervezetet foglal magá-
ban a 2014. június 24-én aláírt együtt-
működési megállapodás értelmé-
ben. Társaságunk részt vett (immár 
negyedik alkalommal) önálló kiállí-
tással a „Földtudományos forgatag” 
rendezvényen is 2018. november 
10–11-én. 2019-ben is részt veszünk 
a FöCiK szervezésében megvalósuló, 
a „Föld Napja” (2019. április 22.) és 
a „Földtudományos forgatag” (2019. 
november 9–10-én) elnevezésű ren-
dezvényeken. A FöCiK legutóbbi ülé-
sén (2018. december 15-én) választot-
tuk meg a szervezet ötödik elnökét, 
Dr. Leél-Őssy Szabolcs professzor úr 
(a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat elnöke) személyében. A FöCiK 
elnöki tisztsége egy év időtartamra szól, 
és forgószínpadszerűen a szervezetet 
alkotó földtudományi szervezetek elnö-
kei közül választjuk. A korábbi elnökök: 
Baksa Csaba (2014/2015), dr. Gábris 

Gyula (2015/2016), dr. Dunkel Zoltán 
(2016/2017) és dr. Szlávik János 
(2017/2018) voltak.

Társaságunk részéről 2019-ben meg-
beszélést fogunk kezdeményezni az 
együttműködési lehetőségekről a szak-
ágazat főhatósági vezetőivel, lehetőség 
szerint államtitkári szinten. Erre való-
színűleg már tavasszal sor kerülhet, ha 
végleg lezárultak a szakmánk polgári 
(civil) területén a hosszú ideje húzódó 
szervezeti átalakulások. A 2018. év egé-
szében véve úgy telt el, hogy érdemben 
alig tudtunk felsőbb szintű vezetők-
kel találkozni, megbeszélést folytatni. 
Lényegében csak három rövid találko-
zót tudunk említeni: dr. Nagy Levente, 
az Agrárminisztérium (AM) Földügyi és 
Térinformatikai Főosztályának új veze-
tője fogadta rövid bemutatkozó látoga-
táson az MFTTT vezetőit szeptember 
17-én; dr. Nagy Jánossal, az AM föld-
ügyekért felelős helyettes államtitkárá-
val az OKTM megnyitója keretében vál-
tottunk szót október 1-én és 25-én, és 
Szepessy Tamással, a Miniszterelnökség 
területi közigazgatás működtetéséért 
felelős helyettes államtitkárával októ-
ber 2-án tartott megbeszélést az MFTTT 
elnöke. Reméljük, hogy 2019-ben a 
szervezeti átalakulás lezárása után tel-
jes egészében a szakmai munkára lehet 
az erőforrásokat koncentrálni.

Bízunk a szakma képviselőinek 
támogató együttműködésében, a közös 
célok érdekében tett összefogásban. 
Mindezekhez kívánunk hatékony 
együttműködést a célok sikeres meg-
valósítása, a szakma és Társaságunk 
előremutató fejlődése érdekében.
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