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Tisztelt Olvasók! 
Kedves Kollégák!

Ismét egy mozgalmas, sok munkával 
töltött és sok változást hozó esztendő 
van mögöttünk, és most az új év ele-
jén új tervekkel tekintünk a 2020-
ra. Az Agrárminisztérium Földügyi  
és Térinformatikai Főosztálya, a 
Miniszterelnökség Ingatlan-nyilván-
tartási és Térképészeti Főosztálya 
valamint a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
(MFTTT) nevében köszöntjük a 
Geodézia és Kartográfia folyóirat min-
den kedves olvasóját, a Társaság tagsá-
gát, a szakterületen aktívan tevékeny-
kedő és már nyugdíjas éveiket töltő 
minden kedves kollégát. Fogadják sze-
retettel az új évre szóló jó kívánsága-
inkat. Sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk továbbá a szakmai szerveze-
teknek, intézményeknek, gazdasági 
társaságoknak, amelyek a földmérés, 
a térképészet, a térinformatika, az 

ingatlan-nyilvántartás, a földügy és a 
távérzékelés területén végzett munká-
jukkal járulnak hozzá a közigazgatás 
működéséhez, a szakterület fejlődé-
séhez, céljainak megvalósulásához.

Visszatekintve és összefoglalva az 
elmúlt időszak történéseit elmond-
ható, hogy változásokban és tapasz-
talatokban bővelkedő évben volt 
részünk. 2019 a szakma történetének 
emlékezetes dátuma marad, mivel 
olyan szerkezeti és szervezeti változá-
sok zajlottak le, amelyekre ötven éve 
nem volt példa, és hosszú távon hatá-
rozzák meg a szakma jövőjét.

A kormány döntése értelmében az 
ingatlan-nyilvántartási és térképé-
szeti feladatok átrendezéséről és az 
azzal összefüggő egyes kormányren-
deletek módosításáról szóló 59/2019. 
(III. 25.) korm.-rendelet alapján 2019. 
április 1-től az ingatlan-nyilvántar-
tásért, valamint a térképészetért a 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter felel. Ezzel kapcsolatos feladatait 

az agrár- és vidékfejlesztésért, illetve 
földügyért felelős miniszterrel együtt-
működésben látja el. A földügyi és 
agrár- és vidékfejlesztési szakigaz-
gatáshoz kapcsolódó térképésze-
tért mint speciális területért ugyan-
akkor továbbra is az agrárminiszter 
felelős.

További jelentős változás, hogy 
2019. április 1-től Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályából (a továbbiakban: BFKH 
FTFF) – amely 2017. január 1-től 
volt a Földmérési és Távérzékelési 
Intézet (FÖMI) jogutódja – az 
Alaphálózati és Államhatárügyi, a 
Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési, 
a Kozmikus Geodéziai, a Szolgáltató, 
a Távérzékelési, a Térinformatikai 
Osztály, valamint az ezen osztályoknak 
informatikai támogatást biztosító szer-
vezeti egység feladatait – jogutódlás-
sal – a Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit 
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Absztrakt: Az írás az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya, a Miniszterelnökség Ingatlan-
nyilvántartási és Térképészeti Főosztálya valamint a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 
vezetőinek évértékelő és az új év tekintetében feladatismertető összefoglalója. A földmérés és térképészet ágazati irányí-
tását érintő mélyreható közigazgatási átalakítás után a megváltozott és újonnan létrejött szervezetek működési rend-
jének kialakítása mellett az ágazat működését meghatározó jogszabályok módosításának előkészítése volt az egyik 
legfontosabb feladat 2019-ben. Az új esztendőben elvégzendő feladatok közül a főhatóságok életében kiemelt jelentő-
séggel bír az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló program folytatása és az e-ingatlan-nyilvántartási 
projekt beindítása. Az MFTTT célja változatlanul a magyar földmérés és térképészet szakmai-társadalmi eseménye-
inek szervezése, koordinálása, az elért eredmények közreadása hazai és nemzetközi szinten egyaránt, valamint az 
ehhez szükséges szervezeti keretek fenntartása.

Abstract:  This paper is a summary of the annual evaluations and forthcoming tasks by the heads of the Department 
of Land Administration and Geoinformation in the Ministry of Agriculture, the Department of Land Registration 
and Mapping in the Office of the Prime Minister, and the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote 
Sensing. After the radical administrative changes in the sectorial management of surveying and mapping in 2019, 
one of the most important tasks – in addition to forming the operation of the new organizations – was to prepare 
the modification of laws regulating the operation of this sector. The continuation of the programme of terminating 
the undivided common properties and the implementation of the e-real estate project are tasks that are of primary 
importance in the life of the supreme authorities. The objectives of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and 
Remote Sensing did not change: to organize and coordinate the professional-social events of Hungarian surveyors 
and cartographers, to publish the achievements at home and abroad, and to maintain the necessary organizational 
framework.
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Korlátolt Felelősségű Társaság 
látja el. A Lechner Tudásközpont a 
Miniszterelnökség szakmai háttérin-
tézményeként működik.

A fentiek mellett a kormány az 
1150/2019. (III.25.) számú határoza-
tában döntött a Nemzeti Földügyi 
Központ létrehozásáról az államigaz-
gatási szervezetrendszer működési 
hatékonyságának növelése, illetve a 
földügyi igazgatási feladatok egy kéz-
ben való összpontosítása érdekében. 
E szerint a Nemzeti Földügyi Központ 
(NFK) az agrárminiszter irányítása alá 
tartozó országos hatáskörű központi 
költségvetési szerv, amely 2019. július 
1-jével állt fel. Ezzel együtt megszűnt 
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 
amelynek általános jogutódja az 
NFK.

Megszűnt továbbá a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
is, feladatait az NFK külön e célra lét-
rehozott főosztálya (Birtokrendezési 
Főosztály) vette át. Ez azt jelenti, hogy 
2019. július 1-től az NFK központi költ-
ségvetési szervként látja el a részarány-
földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésére irá-
nyuló program (OKTM) megvalósítá-
sának koordinálását és ellenőrzését.

A BFKH FTFF földügyi, agrár- és 
vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kap-
csolódó, térképészeti tevékenységet 
ellátó szervezeti egységei szintén 
az NFK-ba kerültek, önálló szakmai 
főosztályként (Agrár-vidékfejlesztési 
Térképezési Főosztály). Az agrár-
vidékfejlesztési támogatással össze-
függő földmérési, térképészeti, 
távérzékelési és térinformatikai fel-
adatokat, ezen belül a Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 
üzemeltetését és változásvezeté-
sét, a területalapú támogatási kérel-
mek ellenőrzését, a szőlőültetvények 
térinformatikai nyilvántartásának 
(VINGIS) működtetését és a kapcso-
lódó helyszíni ellenőrzési feladatokat 
már az NFK látja el.

Az Agrárminisztériumban, 2019 
februárjában a Földügyekért Felelős 
Államtitkárság irányítását Zambó 
Péter államtitkár úr vette át. 2019. dec-
ember 30-án megjelent az agrártárca 
új szervezeti és működési szabály-
zata, amely értelmében az államtit-
kárság neve Erdőkért és Földügyekért 

Felelős Államtitkárságra módosult. A 
Földügyekért Felelős Helyettes állam-
titkárságot továbbra is dr. Nagy János 
helyettes államtitkár úr vezeti.

Az előző évekhez hasonlóan a 2019-
es 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.

2019-ben is folytatódott az egyes 
ágazati nyilvántartások tartalmának 
összehangolása az ingatlan-nyilvántar-
tással, azzal a céllal, hogy létrejöjjön 
a konzisztens, egységes tartalom az 
ingatlan-nyilvántartás és az Országos 
Erdőállomány Adattár adatai között, 
valamint egyes természetvédelmi jogi 
jellegek bejegyzése révén a természet-
védelmi szakterület nyilvántartásai és 
az ingatlan-nyilvántartás között.

A nyilvántartások adatainak har-
monizálása kapcsán, reményeink 
szerint 2020-ban jelentős előrelépé-
sek történhetnek. A Földmérési és 
Térinformatikai Főosztály – a korábbi 
évekhez hasonlóan – folyamatosan 
adott szakmai tájékoztatást az ország 
különböző pontjain tartott szakmai 
rendezvényeken, fórumokon, ame-
lyek közül kiemelendő az MFTTT-
vel közösen megrendezésre kerülő 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
téséről szóló konferencia és tovább-
képzés, amely iránt évek óta nagy az 
érdeklődés. Erre a rendezvényre az 
idei év során is nagy hangsúlyt kívá-
nunk fektetni.

A 2019-es év feladatait áttekintve 
már prognosztizálhatók a 2020-as év 
bizonyos feladatai is, hiszen amint 
látható, számos, korábban indított 
feladat megvalósítása még folyamat-
ban van.

Az előttünk álló feladatok kapcsán 
a legkiemelkedőbb az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésével kapcsola-
tos kiemelt kormányzati célkitűzés 
megvalósítása, vagyis a jelenleg is 
futó OKTM-programnak az ütemterv 
szerinti folytatása. Mostanáig össze-
sen 29 462 eljárás zárult le, ami az I–V. 
ütemekben elindított 36 534 eljárás-
hoz viszonyítva 81%-os, a teljes pro-
jektet tekintve 55%-os készültséget 
jelent. A lezárult eljárásokban mint-
egy 140 ezer tulajdonos részére került 

kiadásra az önálló tulajdonú földrész-
let, hozzájárulva a tiszta tulajdoni 
viszonyok megteremtéséhez. 2019-
ben, a projekt VI. ütemében további 
4500 földrészlet megosztási eljárá-
sai kezdődtek el. A fennmaradó 12,5 
ezer földrészlettel kapcsolatos meg-
osztási eljárások további két ütemben, 
2020–2021. években indulnak, a fel-
adatra biztosított költségvetési forrá-
sok függvényében.

A fentiekkel eg y ütt az 
Agrárminisztérium a feladat- és hatás-
körük által érintett más tárcák bevo-
násával vizsgálja azt, hogy az osztatlan 
közös földtulajdonok megszüntetése a 
jövőben milyen jogi eszközök, illetve 
eljárások kialakításával tehető még 
hatékonyabbá. Az erre vonatkozó jog-
szabály előkészítése jelenleg is folya-
matban van.

*
Ahogyan már korábban említet-

tük, 2019. április 1-jétől az ingat-
lan-nyilvántartásért és térképésze-
tért a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter felel. A szervezeti átala-
kulás, az Ingatlan-nyilvántartási és 
Térképészeti Főosztály (ITF) felállí-
tása komoly kihívást jelentett, azon-
ban nem állhatott le az érdemi munka 
sem, amely részeként a jogszabály-elő-
készítésre, illetve az ingatlanügyi ható-
ságok szakmai irányítására irányult 
elsődlegesen a tevékenységünk.

A fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok feletti szakmai irányítói fel-
adat állandó feladatvégzést kíván, így 
ennek az eredménye is nehezen mér-
hető. Ugyanakkor elmondható, hogy 
az ágazatot érintő munkaerőhiány 
miatt az ingatlanügyi hatóság oldalán 
keletkező nehézségek lassan megol-
dódni látszanak. Emellett kiemelt tevé-
kenység volt a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. (NET Zrt.) által a közlejövőben 
benyújtandó nagy tömegű kérelmek-
kel kapcsolatos igazgatási feladatok, 
egyeztetések koordinálása is.

A jogszabály-módosítással kap-
csolatos feladatok végrehajtásának 
egyik szelete már 2019-ben teljesült 
a törvénymódosításra vonatkozó elő-
terjesztés benyújtásával. E körben a 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ségről szóló 2012. évi XLVI. törvény, 
valamint az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény, továbbá 
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– kis mértékben – az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény módosításá-
ról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjá-
ról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 
módosult.

A 2020-ban az ITF előtt jó néhány 
végrehajtandó feladat áll, ezek közül a 
szakterületre leginkább hatással bírók 
a következőek lesznek:

A 2019-ről áthúzódó feladat a 
törvénymódosításokra épülő kor-
mányrendelet- és miniszteri rende-
let-módosításokat magába foglaló 
előterjesztések elfogadtatása, kihir-
detése. A módosítások hatályba lépé-
sük esetén értelemszerűen kihatás-
sal lesznek a földmérési szakterület 
tevékenységére is, itt ki kell emelni 
az IRM-minősítéssel kapcsolatos sza-
bályozás felülvizsgálatát, mely az IRM-
bizottsággal közösen történt.

Az Országgyűlés elfogadta a kor-
mányhivatalok átalakítását, valamint 
az egyfokú közigazgatási rendszer 
kiépítésének alapjait megteremtő 
törvénycsomagot. Ez természetesen 
az ingatlanügyi és telekalakítási ható-
ságokra, valamint az általuk lefoly-
tatott hatósági eljárásokra, adatszol-
gáltatásokra is kihatással lesz. Az ITF 
ezzel kapcsolatos feladata az esetle-
gesen szükséges, alacsonyabb szintű 
jogszabály-módosítások kidolgozása, 
az ezzel kapcsolatos eljárásrendek, 
módszertani útmutatók kidolgozása a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok 
részére. Ezzel kapcsolatos tennivaló a 
földmérési és térinformatikai állam-
igazgatási szervvel való szoros együtt-
működés annak érdekében, hogy a 
hatóságok munkáját támogató infor-
matikai rendszerek szükséges módo-
sítása is megtörténjen a 2020. március 
1-jén hatályba lépő szabályozásnak 
megfelelően. Természetesen törek-
szünk arra is, hogy azokról a változá-
sokról, melyek az ügyfeleket is érin-
tik, mind a szakmai szervezetek, mind 
pedig a földmérő vállalkozók időben 
értesüljenek és felkészüljenek.

A Lechner Tudásközpont Nonprofit 
Kft. mint földmérési és térinformati-
kai államigazgatási szerv a konzorci-
umvezetője az e-ingatlan-nyilvántartás 
KÖFOP projektnek. A projekt célja 
elsősorban a földügyi igazgatási eljárá-
sok elektronikus alapokra helyezése, 

mely így az ITF által felügyelt ható-
sági feladatokat nagymértékben befo-
lyásolni fogja. Ennek megfelelően a 
projekt végrehajtását a főosztály 
figyelemmel kíséri, egyes projekttevé-
kenységekben aktívan közreműködik. 
A projekt sikeres megvalósulása ese-
tén a kapcsolódó ingatlan-nyilvántar-
tási, telekalakítási és egyéb eljárások 
az ügyfelek számára is nagymérték-
ben egyszerűbbek, gördülékenyeb-
bek lesznek.

A főosztály továbbra is szeretné 
fenntartani a kapcsolatot a szakmai 
szervezetekkel, amelynek kiépítése 
2019-ben sikeresen elkezdődött. Ez 
nemcsak a szervezetek által rendezett 
konferenciákon, szakmai napokon 
való részvételt jelenti. Egy jogszabály a 
megalkotása során, a kezdeti vázlatok-
tól a hatályba lépésig, rendkívül hosz-
szú utat jár be, számtalan véleménye-
zésen megy keresztül. Ennél fogva az 
alapjavaslatok, ötletek, igények végle-
gesítése és minden érintett általi elfo-
gadása sok egyeztetést és kompromisz-
szumkötést kíván. A hosszadalmasnak 
és bonyolultnak tűnő közigazgatási 
procedúra nem jelentheti azt, hogy a 
szakmagyakorlók igényeit (idő hiányá-
ban) már nem kellene, nem lehetne 
figyelembe venni vagy támogatni. 
Erre tekintettel a szakmai együttmű-
ködés ki fog terjedni a főosztály jog-
szabály-előkészítő feladataiban tör-
ténő közreműködésre is.

Látható tehát, hogy a 2020-as év 
sem telik majd eseménytelenül, a 
már most előre tervezhető rövid és 
középtávú feladatok sikeres végre-
hajtása is kiemelt aktivitást követel 
meg a főosztály részéről. Noha rész-
leteiben nem említettük, de termé-
szetesen folyamatos munkát igényel 
a Földrajzinév-bizottsággal kapcso-
latos koordináció, az IRM-bizottság 
elnökének tevékenységével járó fel-
adatok, az államhatárral kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségek ellátása, 
az új felmérések elindításával kap-
csolatos egyeztetések lefolytatása és 
számos, az ITF mindennapi életében 
jelen levő feladat, amelyeket ugyan 
külön nem emeltünk ki, de jelentősé-
gük nem elhanyagolható.

*
Az MFTTT életében a 2019. esz-

tendő egészében véve eredményes 

és sikeres volt. A szakmai előadása-
inkon és rendezvényeinken a tagság 
részéről viszonylag nagy számban 
vettek részt. A nehézségek ellenére a 
Társaság pénzügyi egyensúlyát inté-
zőbizottságunk (IB) döntései alapján 
meg tudtuk teremteni, és a működő-
képességét folyamatosan biztosítot-
tuk. Az ehhez szükséges anyagi forrást 
egyrészt a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamarával (BPMK) koráb-
ban kötött együttműködési megálla-
podásunk keretében a Geodézia és 
Kartográfia (GK) szakmai folyóira-
tunk nyomdai költségeinek részbeni 
fedezetére kapott mintegy 600 000 
Ft-os támogatás, másrészt az év folya-
mán befolyt egyéni és jogi tagdíjak, a 
GK előfizetési díjai, a GK-ban megje-
lent hirdetések díjai, továbbá a ren-
dezvényeink eredményei, valamint az 
NKP (Nemzeti Kataszteri Program) 
Nonprofit Kft.-től most már harmadik 
alkalommal kapott, kiemelt összegű 
(több mint két millió Ft) támogatás tet-
ték lehetővé. A GK kiadásának előse-
gítésére a Nemzeti Kulturális Alaptól 
(NKA) pályázattal elnyert támogatás 
(500 000 Ft) is sokat segített.

Jól ismert, hogy Társaságunk egye-
düliként képviseli hazánkat három 
szakmai világszervezetben, neve-
zetesen a Földmérők Nemzetközi 
Szövetségében (FIG), a Nemzetközi 
Térképészeti Szövetségben (ICA) és 
a Nemzetközi Fotogrammetriai és 
Távérzékelési Társaságban (ISPRS). 
Ezen felül másik két hazai szer-
vezettel, a Magyar Földmérő és 
Geoinformatikai Vállalkozások 
Egyesületével (MFGVE) és a Magyar 
Mérnöki Kamarával (MMK), illetve az 
MMK Geodéziai és Geoinformatikai 
Tagozatával (MMK-GGT) együtt 
komoly a szerepvállalásunk az 
Európai Földmérők Tanácsában 
(CLGE) is. Annak ellenére, hogy kéré-
sünkre a két szakmai főhatóságunk-
tól 2019-ben nem kaptunk támoga-
tást (sem az Agrárminisztériumtól, 
sem a Miniszterelnökségtől) be tud-
tuk fizetni a nemzetközi szakmai 
szervezeteknek a 2019. évi tagdíjun-
kat (amely a négy nemzetközi szerve-
zet esetében összesen 1 306 084 Ft-ot 
tett ki). Társaságunk képviseltette 
magát az ICA rendezvényein, köszön-
hetően annak, hogy 2011–2019 között 
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a szervezet főtitkára, jelenleg pedig az 
alelnöke dr. Zentai László egyetemi 
tanár, az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékének veze-
tője. A Tanszék munkatársai nagy 
számban vettek részt az ICA tokiói 
kongresszusán. Társaságunkat 
Vidovenyecz Zsolt kollégánk képvi-
selte a CLGE tavaszi általános köz-
gyűlésén (Szófia, Bulgária, 2019. 
március 21–23.) és az őszi közgyűlé-
sén is (Isztambul, Törökország, 2019. 
szeptember 26–28). Iván Gyula, a FIG 
Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) tit-
kára és Varga Felícián tagtársunk vett 
részt Társaságunk nevében a FIG-
munkahét (Working Week) elneve-
zésű rendezvényen és a FIG 42. köz-
gyűlésén (Hanoi, Vietnam, 2019. 
április 22–25.) is.

Társaságunk nemzetközi tevékeny-
ségéhez szorosan kapcsolódik az IB 
által korábban létrehozott MFTTT-
WG4SDG-munkabizottság (elnöke: 
dr. Mihály Szabolcs, tagjai: Hargitai 
Péter, Iván Gyula, dr. Remetey-Fülöpp 
Gábor, Palya Tamás és dr. Zentai 
László) működése. Aktívan képvise-
lik Társaságunkat előadásokkal és 
tanulmányok készítésével az ENSZ 
Fenntartható fejlődési céljai elérésé-
nek szolgálatában megjelenő térinfor-
matikai és földmegfigyelési feladatok 
terén. Munkájuk eredményeként meg-
jelent publikációk és előadási anya-
gok rövidesen olvashatók lesznek 
az MFTTT honlapján elkülönített 
menüpontban.

Társaságunk – az alapszabályával 
összhangban – folytatta eredményes 
együttműködését az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Földmérő Szakosztályával (FSz). Az 
EMT FSz által szervezett jubileumi, XX. 
Földmérőtalálkozón (Marosvásárhely, 
2019. május 23–26.) szép számban vet-
tünk részt Magyarországról, és szá-
mos szakmai előadást is tartottunk. 
A találkozón 76 anyaországi és 36 
erdélyi kolléga regisztráltatta magát. 
A jubileumi, XX. találkozó alkalmá-
ból Társaságunk fotóalbum készítését 
határozta el, amelyet Hodobay-Böröcz 
András tagtárs tervezett meg, állított 
össze, és a nyomtatás megszervezését 
is ő végezte. A két szervezet együtt-
működése keretében, a székely szár-
mazású Márton Gyárfás professzor 

emlékére alapított közös szakmai 
emlékplakettet már hetedik alkalom-
mal ítéltük oda. A 2019. évi kitüntetést 
Budaházi Endre László részére az EMT 
Földmérő Szakosztályának elnöke, dr. 
Ferencz József adta át Nagyváradon, 
dr. Csemniczky Lászlónak pedig a 
Társaságunk 32. Vándorgyűlése kere-
tében (Békéscsabán, 2019. július 4-én) 
adtuk át. Az előző hat alkalommal a 
következő tagtársak kapták meg a 
Márton Gyárfás-emlékplakettet (elő-
ször az erdélyi, majd az anyaországi 
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, 
2017-ben Zágorszki Tibor és Varga 
Gábor és 2018-ban Imre László és 
Bartos Ferenc.

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 Mér-
nökgeodéziai Szakosztályt, a Szakma-
történeti Szakosztályt, a Topográfiai 
Szakosztályt és a Szeniorok Tóth 
Ágoston Klubját a rendszeres talál-
kozóik okán. Sikeresek és eredmé-
nyesek voltak a területi csoportjaink 
által az év folyamán szervezett ren-
dezvények is. Így például (időrendi 
sorrendben):

 – Földmérőnap Miskolcon 
(2019. február 26.),

 – Fővárosi és Pest Megyei 
Földmérőnap  
(Budapest, 2019. április 3.),

 – XI. Tavaszi Mérnöknap, 
Nógrád–2019 
(Salgótarján, 2019. április 9.),

 – Tolna Megyei Földmérőnap és 
Továbbképzés 
(Szekszárd, 2019. május 24.),

 – Zalai Geodéták Találkozója 
(Zalaszabar, 2019. szeptember 24.),

 – Földmérő Szakmai Nap 
(Pécs, 2019. november 7.),

 – Földmérő Szakmai Nap 
(Nyíregyháza, 2019. december 3.).

A Békés Megyei Földmérő Szakmai 
Napokat 2019. november 21–22-ére 

tervezték Békéscsabára, de csak 
2020 februárjában fogják megren-
dezni. Ezeket az összejöveteleket 
többnyire a megyei mérnöki kama-
rákkal (illetve annak a 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 
csoport által szervezett, valamint a 
Békés megyei rendezvény résztve-
vőinek létszáma már sokadik alka-
lommal érte el, sőt haladta meg a 
200 főt. Ezen felül területi csoport-
jaink több megyeszékhelyen működ-
tek közre a mérnöki kamara szer-
vezésében rendezett továbbképző 
előadások szakmai programjának 
összeállításában.

Hetényi Ferencné szervezésé-
ben kiemelkedően sikeres volt a 
Szeniorok Tóth Ágoston Klubja által 
a csehországi kastélyok megtekinté-
sére szervezett kétnapos kirándulás 
2019 szeptemberében. Figyelemre 
méltó továbbá, hogy Társaságunk 
Vas Megyei Területi Csoportja Bolla 
Attila és Nagy István tagtársak szer-
vezésében a Nemzeti Összetartozás 
Napján (2019. június 4-én) baráti-
szakmai összejövetelt rendeztek 
Szombathelyen.

Társaságunk folyamatos működte-
tése céljából az elmúlt év során 6 IB- 
és 3 választmányi ülést tartottunk, 
továbbá két alkalommal hívtuk össze 
a közgyűlést. A testületi üléseinken 
hozott fontosabb döntéseinket hatá-
rozatokba foglaltuk. 2019-ben össze-
sen 20 IB-határozatot, 5 választmányi 
és 9 közgyűlési határozatot hoztunk, 
amelyek a Társaságunk honlapján elér-
hetők, illetve a Titkárságon tanulmá-
nyozhatók. A Társaság 2019. évi Lázár 
deák emlékérmét választmányunk 
Zalaba Piroska tagtársunknak ítélte 
oda, melyet a Békéscsabán szervezett 
32. Vándorgyűlés plenáris ülése kere-
tében adtunk át.

Az alapszabályunkat nem módosí-
tottuk, bár a teljes körű tartalmi össz-
hang elérése (az apróbb ellentmondá-
sok megszüntetése) és a szakosztályok 
szakmai szempontú átalakítása kisebb 
változtatást tesz indokolttá a közeli 
jövőben.
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Testületi üléseinkre a felügyelő-
bizottság elnökét és tagjait mindig 
meghívtuk, akik rendszerint részt 
is vettek azokon, és konstruktív ész-
revételeikkel nagyban segítették a 
Társaság működtetését.

Társaságunk részéről ismételten 
jól koordinált munkát jelentett – a 
szűkre szabott határidő miatt is – az 
új földmérési és térképészeti törvény-
hez kapcsolódó végrehajtási rende-
letek véleményezése. Ezen túl az IB 
Zsilvölgyi Csaba vezetésével eseti 
bizottságot kért fel a szakmai problé-
mák összegyűjtésére, megoldási javas-
latokra és ezek szövegszerű jogsza-
bály-módosítási megfogalmazására, 
melyet az illetékes szakmai főható-
ság (Miniszterelnökség ITF) részére 
megküldtünk.

Képviseltettük a Társaságunkat 
többek között a száz éves magyar kato-
nai térképészet napján (február 1-én) 
rendezett ünnepi állománygyűlésen, 
a 2019. évi Eötvös Loránd-emlékévet 
szervező bizottság ülésein stb.

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) a földmérőmérnöki foglalko-
zás és a földmérők által végzett fontos 
tevékenység megbecsülése és a köz-
nyilvánosság előtti elismertetése cél-
jából 2019-ben március 21-ét (immár 
nyolcadik alkalommal) az „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napjává” nyilvánította. Ehhez a ren-
dezvénysorozathoz egész napos kon-
ferenciával (EFGN 2019) kapcso-
lódtunk március 21-én, amelynek 
szakmai programját az MFTTT szer-
vezte a magyarországi földmérőket 
és térképészeket képviselő másik két 
szervezettel (MFGVE és az MMK-GGT) 
együttműködésben. A konferencia 
védnöke dr. Nagy István agrármi-
niszter volt. Az előadókat szakterü-
letünk meghatározó állami, katonai, 
vállalati és oktatási intézményeiből 
választottuk. A rendezvényen vala-
mivel több, mint 200-an vettek részt. 
Ehhez a konferenciához kapcsolódott 
az április 3-án szervezett „Fővárosi 
és Pest Megyei Földmérőnap” elne-
vezésű előadóülés. Az említett két 
rendezvényt az eredményes pályá-
zatunknak köszönhetően az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti 
Kulturális Alapja (NKA) is támogatta 
500  000 forinttal. Megjegyezzük, 

hogy március 21-ét a FIG kezdeménye-
zése és döntése alapján a Földmérők 
Világnapjává (Global Surveyors Day) 
is nyilvánították, amelyet most máso-
dik alkalommal világszerte megünne-
peltek. A Földmérők Világnapját mi 
az EFGN 2019 rendezvénnyel együtt 
szerveztük meg.

Az őszi nagyrendezvényünket az 
Agrárminisztérium (AM) Földügyi 
és Térinformatikai Főosztályával és 
az AM Nemzeti Földügyi Központja 
(NFK) Birtokpolitikai Főosztályával 
együttesen az „Osztatlan közös tulaj-
don megszüntetésének szabályairól 
szóló 374/2014.(XII. 31.) kormány-
rendelet végrehajtásához kapcsolódó 
továbbképzés és fórum” címmel 2019. 
november 12-én a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálata (MH 
GEOSZ) kultúrtermében szerveztük 
meg. Felkérésünkre dr. Nagy István 
agrárminiszter úr vállalta a konferen-
cia fővédnökségét. A nagy érdeklődés 
mellett lezajlott rendezvényen mint-
egy 250 fő (többségében földhivatali 
munkatárs) vett részt.

Folytattuk Társaságunk (elsősor-
ban az említett szakosztályaink szer-
vezésében) tavaszi és az őszi-téli 
szakmai előadássorozatának lebo-
nyolítását továbbképzési jelleggel. 
Az előadások egy részét a korábbi 
FÖMI tanácstermében, a nagyobbik 
részét pedig kihelyezett helyszíne-
ken (BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszékén, a Fotogrammetria és 
Térinformatikai Tanszékén, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékén és az Óbudai Egyetem 
ARMK Geoinformatikai Intézetében) 
tartottuk meg. Ez azért is szeren-
csés helyzet, mert az egyes előadáso-
kon így egyetemi hallgatók is részt 
vesznek.

Köszönjük, hogy 2019-ben is 
Társaságunk tagjai maradtak, fizették 
a tagdíjat, és ezzel is segítették mun-
kánkat. Társaságunk közgyűlésének 
2019. december 10-ei döntése alap-
ján a 2020. évi tagdíjak az előző évhez 
képest nem változtak. Ennek értelmé-
ben az aktív dolgozók esetében a tagdíj 
10 000 Ft, diákok, egyetemi hallgatók 
és nyugdíjasok számára változatlanul 
5 000 Ft (lapelőfizetés nélkül 1000 Ft). 
A GK szakmai folyóiratunk előfizetési 
díja a nem MFTTT-tagok és közületek 

részére továbbra is 18 000 Ft + áfa. A 
jogi tagdíjak összege sem változott. Az 
egyéni tagjainknak teljes körű hozzá-
férést biztosítunk a honlapunkhoz 
(www.mfttt.hu), és természetesen a 
tagdíj befizetése ellenében rendszere-
sen kapják a szakmai folyóiratunkat. 
Emellett Társaságunk tagjai az MFTTT 
rendezvényein alacsonyabb részvételi 
díjjal vehetnek részt.

Köszönettel tartozunk azok-
nak is, akik anyagilag is támogatták 
Társaságunkat. Igen sok magánsze-
mély tisztelt meg minket bizalmá-
val és szerény adománnyal. Az intéz-
mények, cégek közül pedig kiemelt 
köszönet illeti az NKP Nonprofit 
Kft.-t a segítségéért, de nem működ-
hetne titkárságunk a Budapest 
Főváros Kormányhivatala, illetve 
a Lechner Tudásközpont által biz-
tosított infrastruktúra nélkül sem. 
Rendezvényeinkhez folyamato-
san kiemelt segítséget kaptunk az 
MH Geoinformációs Szolgálattól, 
hiszen a 200–300 főt is meghaladó 
tavaszi és őszi rendezvényeink szá-
mára immár ötödik éve biztosítottak 
helyszínt a Szilágyi Erzsébet fasori 
székhelyükön.

Társaságunk működése szem-
pontjából fontos együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk a 
Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálatával és az Osztrák Földmérési 
és Geoinformatikai Egyesülettel 
(Österreichische Gesellschaft für 
Vermessung und Geoinformation).

A 2020. év is mozgalmasnak ígér-
kezik az MFTTT életében. Néhány 
kiemelt feladatunk: a Társaság pénz-
ügyi egyensúlyának megőrzése, 
melyet alapvetően a taglétszám meg-
tartásával, továbbá eredményes 
pályázati tevékenységgel, valamint a 
társszervezetekkel és szakmai intéz-
ményekkel, szakmai főhatóságaink-
kal meglévő kapcsolatok erősítésével 
remélünk biztosítani. Fontosnak tart-
juk az MFTTT taglétszámának emelé-
sét is. Jelenleg 516 fő egyéni regiszt-
rált és 33 jogi tagunk van. Az egyéni 
taglétszámmal nem lehetünk elége-
dettek, annál is inkább, mert tudomá-
sunk szerint az MMK-GGT keretében 
valamivel több, mint 1100 regiszt-
rált földmérő kamarai tagot tartanak 
nyilván. Sajnos a fiatal szaktársainkat 
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nehéz megnyerni a társasági (közéleti-

társadalmi) munkára. A fiatal kollégák 

megnyerése céljából diplomadíjakat 

adunk át végzős, kiváló diplomamun-

kát készítő egyetemi hallgatók szá-

mára. A jutalmazás részét képezi az 

elismerő oklevél mellett az egy évre 

szóló MFTTT-tagság és természetesen 

a vele járó GK szakmai folyóiratunk is 

a teljes évre. 2019-ben a BME öt hall-

gatója (Bogár Ádám, Horváth Viktor 

Győző, Hrutka Bence Péter, Nagy 

Nándor Antal és Papp Viktor) része-

sült ilyen diplomadíjban.

Szeretnénk elérni, hogy a nemzet-

közi szervezeteknek a 2020. évi tagdí-

junkat is be tudjuk fizetni. (Ebből a cél-

ból az elmúlt év végén levélben azzal 

a kéréssel fordultunk a szakmai főha-

tóságunk egyik vezetőjéhez, dr. Bíró 

Attila helyettes államtitkárhoz, hogy 

a Miniszterelnökség nyújtson anyagi 

támogatást az MFTTT részére.) Fontos 

célkitűzésünk az Európai Földmérők 

és Geoinformatikusok Napja és a 

Földmérők Világnapja (EFGN 2020, 

2020. március 19.), valamint az őszi 

szakmai nagyrendezvényünk ered-

ményes és sikeres megszervezése és 

lebonyolítása (a tavalyi témakörben: 

„Részarány-földkiadás során keletke-

zett osztatlan közös tulajdon megszün-

tetése projekt tapasztalatai”), továbbá 

az EMT FSz XXI. Földmérőtalálkozón 

(Székelyudvarhely, 2020. május 

21–24.) a sikeres szereplés. Az Európai 

Földmérő és Geoinformatikusok 

Napja és a Földmérők Világnapja ren-

dezvényének eredményes és sike-

res lebonyolításához (pályázat útján) 

300  000 Ft NKA-támogatásban is 

részesülünk.

Itt jegyezzük meg, hogy 2012 óta – 

az egyes országok előterjesztésére a 

CLGE általános közgyűlésének jóvá-

hagyása alapján – az EFGN előadó-

ülések keretében, a szakmánk szem-

pontjából kiemelkedő személyekről, 

a múltban végzett földmérési/geodé-

ziai/matematikai munkálatról is meg-

emlékezünk. Így 2012-ben – születé-

sének 500. évfordulója alkalmából 

– Gerardus Mercator (1512–1594) 

holland kartográfusról, 2013-ban 

Galileo Galilei (1564–1642) olasz csil-

lagász-fizikusról, 2014-ben Friedrich 

Georg Wilhelm von Struve (1793–

1864) orosz csillagászról és a róla 

elnevezett, az UNESCO által 2005-

ben a világörökség részévé nyil-

vánított Struve-féle meridiánív 

geodéziai jelentőségéről és haszno-

sításáról, 2015-ben Eukleidész (Kr. e. 

366? –Kr. e. 300?) görög matemati-

kusról és a róla elnevezett euklide-

szi geometria alkalmazásáról, 2016-

ban Roger Joseph Boscovich/ Ruer 

Josip Bošković (1711–1787) horvát 

tudósról, 2017-ben Guillaume-Henri 

Dufour (1787–1875) személyéről, a 

svájci állami földmérés szervezeté-

nek megalapítójáról és első vezetőjé-

ről (1838–1865), 2018-ban Carl von 

Ghega (1802–1860) osztrák mérnök-

ről (építőmérnökről), a semmeringi 

vasút (amelyet az UNESCO 1998-

ban a kulturális világörökségi hely-

színek közé vett fel) tervezőjéről 

és építésirányítójáról emlékeztünk 

meg. Számunkra elismerésre és 

figyelemre méltó, hogy 2019-ben 

halálának 100. évfordulója alkal-

mából Eötvös Loránd (1848–1919) 

tevékenysége került a középpontba 

Magyarország előterjesztése alapján. 

(A döntés a CLGE 2018. évi tavaszi 

általános közgyűlésén született meg). 

Így az elmúlt évben Eötvös Loránd 

volt az ünnepelt európai földmérő 

(„The European Surveyor of the Year 

2019”), akinek személyéről és tudo-

mányos tevékenységének hatásáról 

európai szinten (központilag a CLGE 

tavaszi általános közgyűlésén) és az 

egyes országok szintjén is megemlé-

keztünk. A fentiek miatt különösen 

fontos rendezvényünk volt az EFGN 

2019 előadóülés és hazánk képvise-

lete a CLGE tavaszi általános közgyű-

lésén (Szófia, Bulgária, 2019. március 

20–22-én). Törökország előterjesz-

tésére és a CLGE legutóbbi általá-

nos közgyűlésének döntése alapján 

idén Piri reisz (teljes nevén Hadzsi 

Ahmed Muhiddin Piri, 1470–1553) 

lesz az ünnepelt európai földmérő. 

(reisz=oszmán török tengernagy)

2020-ban egyik kiemelkedő fontos-

ságú feladatunk lesz az MFTTT soron 

következő, 33. Vándorgyűlésének 

eredményes megszervezése és sike-

res lebonyolítása. Helyszínéről és idő-

pontjáról már 2019-ben, az IB egyik 

őszi ülésén döntöttünk (Miskolc, 

2020. július 9–11). A helyi szervezőbi-

zottság elnöki feladatainak ellátására 

Plesovszki Adrienn tagtársat kértük 

fel.

Továbbra is szükségesnek tartjuk 

a GK szakmai folyóiratunk kiadását 

és színvonalas megjelentetésének 

biztosítását, az egyre népszerűbbé 

váló honlapunk folyamatos működ-

tetését és feltöltését a Társaságunkra 

vonatkozó időszerű ismeretekkel 

(pl. kitüntetettjeink, örökös és tisz-

teleti tagjaink teljes jegyzéke stb.). 

Fontos fejlemény, hogy a Geodézia és 

Kartográfia (GK) 2017 novemberétől 

újra indexálásra került a Scopus adat-

bázisban, továbbá bekerült az ELTE 

Digitális Tudástárába (EDIT) is. 2019-

ben pedig elkészült a GK eddig megje-

lent valamennyi lapszámának a digitá-

lis változata, és megtörtént a digitális 

publikálása az Arcanum Adatbázis 

Kft.-vel együttműködésben. Erre 

vonatkozóan a kiadói jogokat gyakorló 

MFTTT és az Arcanum Adatbázis Kft. 

szerződést írt alá, melyet Buga László, 

a GK főszerkesztője készített elő, és 

ő szervezte meg a kapcsolódó mun-

kákat is.

Biztosítjuk a testületi ülések (a 

körülmények alakulásától függően 

hat-nyolc IB- és három-négy választ-

mányi ülés, valamint két-három köz-

gyűlés) lebonyolítását. Az első köz-

gyűlést 2020. május végén fogjuk 

tartani.

Társaságunk 2020-ban is nagy 

hangsúlyt fektet olyan akkreditált, 

továbbképzés-jellegű konferenciák 

szervezésére, melyekkel lehetőséget 

teremtünk tagjaink számára, hogy 

megszerezzék a szakmájuk gyakorlá-

sához előírt kreditpontokat.

Képviseltük Társaságunkat a 

Földtudományi Civil Szervezetek 

Közösségének (FöCiK) rendezvé-

nyein. A 2014. június 24-én aláírt 

együttműködési megállapodás értel-

mében a FöCiK jelenleg tíz (korábban 

a MTESZ keretei között működő) föld-

tudományi szakmai civil szervezetet 

foglal magában. Társaságunk (immár 

ötödik alkalommal) önálló kiállítás-

sal jelent meg a FöCiK szervezésé-

ben megvalósuló „Földtudományos 

Forgatag” rendezvényén is 2019. nov-

ember 9–10-én, és ezt tervezzük 2020-

ban is november 7–8-án. A FöCiK leg-

utóbbi ülésén (2019. december 12-én) 

választották meg a szervezet hatodik 
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elnökét, dr. Zelei Gábor (a Magyar 
Geofizikusok Egyesületének elnöke) 
személyében. A FöCiK elnöki tiszt-
sége egy év időtartamra szól, és forgó-
színpad-szerűen a szervezetet alkotó 
földtudományi szervezetek elnö-
kei közül választjuk. A korábbi elnö-
kök: Baksa Csaba (2014/2015), dr. 
Gábris Gyula (2015/2016), dr. Dunkel 
Zoltán (2016/2017), dr. Szlávik János 
(2017/2018) és dr. Leél-Őssy Szabolcs 
(2018/2019) voltak.

Társaságunk részéről 2020-ban 
is megbeszélést fogunk kezdemé-
nyezni az együttműködési lehetősé-
gekről a szakágazat főhatósági veze-
tőivel, lehetőség szerint államtitkári 

szinten. Erre valószínűleg már tavasz-
szal sor kerülhet, ha lezárulnak a 
szakmánk polgári (civil) területén 
a hosszú ideje húzódó szervezeti 
átalakulások. A 2019. év egészében 
véve úgy telt el, hogy érdemben alig 
tudtunk felsőbb szintű vezetőkkel 
találkozni, megbeszélést folytatni. 
Lényegében csak két rövid találko-
zót tudunk említeni: dr. Tóth Balázs 
főosztályvezető (a Miniszterelnökség 
Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes-
államtitkárság, Ingatlan-nyilvántartási 
és Térképészeti Főosztály vezetője) 
augusztus 28-án fogadta rövid bemu-
tatkozó látogatáson az MFTTT veze-
tőit, és Nagy János elnök (az AM 

Nemzeti Földügyi Központ veze-
tője) szeptember 18-án találkozott 
az MFTTT vezetőivel. Reméljük, 
hogy 2020-ban a szervezeti átalaku-
lás lezárása után teljes egészében 
a szakmai munkára lehet az erőket 
koncentrálni.

Az idei év jelentős feladatainak 
megvalósításában számítunk a szakma 
képviselőinek támogató együttműkö-
désére, szakértelmükkel hozzájárulva 
a közös célok eléréséhez.

Ezen munkához minden kedves 
partnerünknek, csakúgy, mint olva-
sóinknak jó egészséget, sok sikert 
kívánunk!

Dr. Ádám József
elnök 
 

Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság

Dr. Nagy Levente
főosztályvezető 
 

Agrárminisztérium Földügyi és Térin-
formatikai Főosztály

Dr. Tóth Balázs
főosztályvezető 
 

Miniszterelnökség Ingatlan-nyilván-
tartási és Térképészeti Főosztály


