
4

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2021 / 1  (73. évf.)

Tisztelt Olvasók! 
Kedves Kollégák!

Egy több szempontból rendhagyó és 
mozgalmas, de szokás szerint sok mun-
kával töltött év van mögöttünk, ugyan-
akkor az új évben is fontos új feladatok 
megvalósítása vár ránk. Az új esztendő 
alkalmából az Agrárminisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya,  
a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilván-
tartási és Térképészeti Főosztálya, 
valamint a Magyar Földmérési, Térké-
pészeti és Távérzékelési Társaság veze-
tése nevében szeretettel köszöntjük a 
Geodézia és Kartográfia folyóirat min-
den kedves olvasóját, az MFTTT tagsá-
gát, valamint a szakterület valamennyi 
kollégáját. Sikerekben gazdag új évet 
kívánunk a szakmai szervezeteknek, 
intézményeknek, gazdasági társaságok-
nak is, amelyek a földmérés, a térképé-
szet, a térinformatika, az ingatlan-nyil-
vántartás, a földügy és a távérzékelés 

területén végzett munkájukkal támo-
gatják a közigazgatás működését, a 
szakterület fejlődését, céljainak meg-
valósulását. Reméljük, hogy 2021-ben 
majd ismét lehetőség lesz a személyes 
találkozásokra, a szakmai eszmecse-
rére a korábban megszokott körülmé-
nyek között.

A földügyi szakterület szakmai irá-
nyítását az Agrárminisztériumban 
továbbra is a Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály végzi az 
Erdőkért és Földügyekért Felelős 
Államtitkárság keretén belül, Zambó 
Péter államtitkár, Gyüre Anita föld-
ügyekért felelős helyettes államtitkár 
vezetésével.

Annak ellenére, hogy 2020 a 
pandémia miatt várakozásainktól 
merőben eltérően alakult, melynek 
okán új kihívásokkal is szembe kellett 
néznünk, mégis számos jelentős felada-
tot sikerült megvalósítani a földügyi 
szakterületen. Az elmúlt év eredményei 

közül kiemelendő, hogy folytatódott a 
részarány-földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
tése tárgyú – közismert nevén OKTM 
– projekt, amelyben 2020 végéig össze-
sen 36 900 eljárás zárult le, ami az I–VI. 
ütemekben elindított 41 000 eljárás-
hoz viszonyítva 90%-os, a teljes projek-
tet tekintve 69%-os készültséget jelent. 
A lezárult eljárásokban mintegy 185 
ezer tulajdonos részére került kiadásra 
az önálló tulajdonú földrészlet, hoz-
zájárulva a tiszta tulajdoni viszonyok 
megteremtéséhez.

A 2020-as év bővelkedett jogalkotási 
feladatokban, melynek során számos 
szakmai és funkcionális szabályválto-
zásra került sor, és amelyek által több, 
évtizedek óta megoldásra váró kérdés 
rendezése is megkezdődött.

Kiemelendő ezek közül a több mint 
két évtizede tartó, de máig lezáratlan 
részarány-földkiadási folyamat végle-
ges rendezése, mely halaszthatatlan 
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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 vezetői-
nek évértékelő és az új év tekintetében feladatismertető összefoglalója. A földmérés és térképészet ágazati irányítását érintő 
mélyreható közigazgatási átalakítás után továbbra is az ágazat működését meghatározó jogszabályok módosításának 
előkészítése volt az egyik legfontosabb feladat 2020-ban is. Az új esztendőben elvégzendő feladatok közül a főhatóságok 
életében változatlanul kiemelt jelentőséggel bír a tiszta és egyértelmű földtulajdon-viszonyok kialakítása, ezen belül a 
folyamatban lévő részaránykiadási eljárások belátható időn belüli lezárása, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére 
irányuló program folytatása valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés egyszerűsítése és elektronikus csatornákra 
történő átterelése. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tevékenységére 2020-ban erősen rányomta 
bélyegét a Covid–19 koronavírus okozta világjárvány (pandémia) hazánkat is sújtó első és második hulláma. A Társaság 
a céljainak megvalósítása érdekében folytatott munkáját – kis késlekedéssel – eredményesen helyezte át az internet által 
biztosított virtuális térbe. Erről tanúskodnak sikeresen megtartott on-line konferenciák és testületi rendezvények.

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, 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 in 2020 too. The forming of transparent and clear land ownership, including the completion of 
delivering the partial proportions in process within a reasonable time, 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 in the new year. The activity of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and 
Remote Sensing was greatly affected by the first and second waves of the Covid-19 pandemic, which hit Hungary too in 
2020. The Society has, though with some delay, effectively moved its activity of realizing its objectives to the virtual space 
offered by the internet. The online conferences and corporate events bear witness to the success of this transformation.

Kulcsszavak: földmérés és térképészet ágazati irányítása, eredmények 2020-ban, feladatok 2021-ben
Keywords: sectorial management of surveying and mapping, results in 2020, tasks in 2021

https://doi.org/10.30921/GK.73.2021.1.1


Nagy Levente – Tóth Balázs – Ádám József: Újévi köszöntő

5

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2021 / 1  (73. évf.)

feladata volt a kormányzatnak a tiszta 
és egyértelmű tulajdonviszonyok 
kialakítása érdekében. Egyértelművé 
vált, hogy az eddigi jogszabályi ren-
delkezések nem tudják biztosítani a 
részaránytulajdon és a termelőszövet-
kezeti földhasználati jog idejétmúlt és 
az agrárium versenyképességét jelen-
tősen akadályozó jogintézményének 
a jogrendszerünkből való kivezetését, 
ezért a vonatkozó jogi szabályozás tel-
jesen új alapokra helyezése, új szabá-
lyozási megoldások kidolgozása vált 
szükségessé. A lehetséges megoldások 
feltárása, valamint a leghatékonyabb 
intézkedéseket tartalmazó koncepció 
kidolgozása sokszereplős egyeztetési 
folyamatot jelentett, melybe bevonásra 
kerültek az agrárium érintett képvise-
lői, valamint a feladat- és hatáskörük 
által érintett minisztériumok és egyéb 
állami szervek is.

Mindezek eredményeként született 
meg a termelőszövetkezeti földhasz-
nálati jog alatt álló földrészletek tulaj-
donjogának rendezéséről és egyes föld-
ügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2020. évi XL. törvény, melynek 
elfogadásával belátható időn belül a 
teljes részarány-földkiadási folyamat 
lezárhatóvá válik, az érintettek érdekeit 
messzemenőkig szem előtt tartva.

A törvény rendelkezik azon, tulaj-
donjogilag rendezetlen jogállású föld-
részletek állami tulajdonba kerülésé-
ről, amelyek az ingatlan-nyilvántartás 
hatályos adatai szerint termelőszövet-
kezeti földhasználati jog alatt állnak, 
megteremtve ezzel a lehetőségét a szó-
ban forgó ingatlanok jogszabályi előírá-
soknak megfelelő hasznosításának.

A másik fontos rendelkezés, hogy 
a törvény biztosítja az érintett rész-
arány-tulajdonosok megfelelő mér-
tékű pénzbeli kártalanításának lehe-
tőségét is. Ezzel kapcsolatban fontos 
kiemelni, hogy a jogosultakat megillető 
részarány-tulajdon egy eszmei földtu-
lajdon, amely kizárólag arra ad választ, 
hogy a termelőszövetkezetek által hasz-
nált közös földekből ki milyen arany-
korona értékű földnek a tulajdonosa. 
A részaránytulajdon tehát földrajzi-
lag nem határozható meg, nem azono-
sítható egyetlen konkrét földrészlet-
tel sem.

A több évtizedes tapasztalatok alap-
ján a részarány-földkiadás jelentős 

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
mára az osztatlan közös földtulajdon 
rendkívül nagy arányban van jelen 
a magyar agráriumban, sok esetben 
önálló gazdálkodásra alkalmatlan, 
elaprózott tulajdoni hányadok formá-
jában. A kormányzat kiemelt célja az 
osztatlan közös földtulajdon felszámo-
lása, amellyel kapcsolatban önálló tör-
vény is elfogadásra került. Mindezeket 
figyelembe véve nem támogatható, 
hogy újabb részarány-földkiadásokkal 
tovább fokozódjon az osztatlan közös 
földtulajdon problematikája. A 2020. 
évi XL. törvény ezért úgy rendelkezik, 
hogy a mai napig kiadatlan részarány-
tulajdonnal rendelkező jogosultak a 
jövőben nem földre, hanem kizárólag 
pénzbeli kártalanítási összegre válthat-
ják be részaránytulajdonukat. A kárta-
lanítás aranykoronánkénti összegét a 
törvény a földek értékének országos 
alakulását figyelembe véve a korábbi 
4  000 forintról 50  000 Ft összegre 
emelte.

Figyelemmel arra, hogy a Kormány 
kiemelt célja a rendezetlen tulaj-
doni státuszú földrészletek helyze-
tének mielőbbi, végleges megoldása, 
ezért az új jogi szabályozás hatálya 
alól csak azok az esetek kerültek kivé-
telre, ahol várható a folyamatban lévő 
részaránykiadási eljárás belátható 
időn belüli lezárása. Ezek azok az ese-
tek, amikor a mezőgazdasági igazgatási 
szerv valamely földrészletet földkiadási 
határozattal, kérelemre induló eljárás-
ban már tulajdonba adott, de a jogo-
sult tulajdonjoga még nem került az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, 
vagy valamely földrészletet nyilvános 
sorsolás útján történő tulajdonba adás 
céljából sorsolási hirdetményben már 
közzétett, illetve a kárpótlási célú árve-
rezés érdekében a kárpótlási hatóság 
meghirdetett.

A jogosultak kártalanítás iránti kérel-
mükkel az ingatlanügyi hatóságként 
eljáró kormányhivatalokhoz fordulhat-
nak, a kártalanítási eljárás részleteit a 
termelőszövetkezeti földhasználati jog 
alatt álló ingatlanok állami tulajdonba 
kerülésével kapcsolatban a részarány-
tulajdonosok kártalanításának sza-
bályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) kor-
mányrendelet tartalmazza.

Kiemelkedő fontosságú jogalko-
tási feladat volt továbbá a földeken 

fennálló osztatlan közös tulajdon 
felszámolásáról és a földnek minő-
sülő ingatlanok jogosultjai adatai-
nak ingatlan-nyilvántartási rende-
zéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 
megalkotása. A törvényhez kapcsolódó 
részletszabályokat a földeken fennálló 
osztatlan közös tulajdon felszámo-
lásának részletes szabályairól szóló 
647/2020. (XII. 23.) kormányrende-
let tartalmazza.

A törvény legfőbb célja a tiszta, átlát-
ható földtulajdoni struktúra kialakítása 
és az ennek egyik legnagyobb akadá-
lyát képező osztatlan közös földtulaj-
don mint kényszerközösség hatékony 
felszámolása.

A 2019. év végi adatok szerint 
hazánkban mintegy 1 millió 60 ezer 
földrészlet áll osztatlan közös tulaj-
donban. A jelenlegi OKTM-projekt 
sok tekintetben elősegítette a földe-
ken fennálló osztatlan közös tulajdon 
felszámolását. Ezen eljárás hátránya 
ugyanakkor, hogy meglehetősen hosz-
szadalmasnak bizonyul, és csak rész-
ben oldja meg a problémát, hiszen a 
megosztás lehetősége nem terjed ki 
az összes osztatlan közös tulajdonú 
földre, valamint a maradványingatla-
nok tekintetében továbbra is fennma-
rad a kényszerközösség.

A fentiekből egyértelműen követ-
kezik, hogy az átlátható földtulajdoni 
struktúra kialakítása érdekében szük-
séges az osztatlan közös tulajdon felszá-
molására irányuló intézkedések folyta-
tása, de a folytatáshoz elengedhetetlen 
az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetésére irányuló eljárás új alapokra 
helyezése.

Általánosságban véve elmondható, 
hogy a törvény célja minden esetben 
a felek egyezségének támogatása, a 
tulajdonrészek minél nagyobb szám-
ban történő önálló ingatlanná alakí-
tása, valamint a tényleges földhasz-
nálók további tulajdonszerzésének 
ösztönzése, és mindezek által jól hasz-
nosítható birtoktestek kialakítása egy 
a jelenleginél jelentősen rövidebb 
folyamat keretében. Jelentős válto-
zás továbbá, hogy a törvény hatálya – 
eltérően az OKTM-eljárásoktól – nem 
csak a részaránykiadás útján, hanem 
bármely jogcímen keletkezett osztatlan 
közös tulajdonra, valamint az erdőnek 
minősülő ingatlanokra is kiterjed.
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A megosztási folyamat zavartalan 
lebonyolítását elősegítendő a jogsza-
bály 90 napos változtatási tilalmat vezet 
be, amely időtartam alatt az ingatlan 
tulajdoni lapján – az öröklést és a kisa-
játítást kivéve – semmilyen változtatás 
nem vezethető át: sem az ingatlan ada-
taiban, sem az ingatlant érintő jogok-
ban és tényekben. Ez az időtartam a 
tulajdonostársak kezdeményezésére, a 
folyamatban lévő megosztás tényének 
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésével 
indul. Amennyiben a 90 napos időtar-
tam eredménytelenül telik el, azt köve-
tően 30 napon belül újabb változtatási 
tilalom nem kezdeményezhető. 

A jogi megoldás megújítása mellett 
a tulajdonostársak egy kifejezetten e 
célt szolgáló informatikai program, az 
úgynevezett osztóprogram alkalmazá-
sával maguk készítik el azt a térképváz-
latot, amely a megállapodásuk szerinti 
megosztás térképi megjelenítését szol-
gálja. Ez az osztóprogram hozzáféréssel 
rendelkezik majd az ingatlan-nyilván-
tartás aktuális térképi és tulajdoni lapi 
adataihoz. A birtokelaprózódás meg-
akadályozása kiemelt cél, ezért a meg-
osztással létrejövő új ingatlanok tekin-
tetében a törvény területi minimumot 
állapít meg. A jelenleg folyamatban 
lévő OKTM-eljárásokkal ellentétben, 
az új eljárásban a területi minimu-
mot el nem érő, azaz az önálló ingat-
lanná nem alakítható tulajdoni hánya-
dok nem maradnak közös tulajdonban. 
Azokat valamelyik tulajdonostárs köte-
les magához váltani, és értük legalább 
az ingatlan-értékbecslés szerinti érté-
kének megfelelő ellenértéket megfi-
zetni. A területi minimumot el nem érő 
tulajdoni hányadok jogosultjai ezáltal 
valós kompenzációban részesülnek.

A törvény a birtokrendezésre is lehe-
tőséget biztosít egyrészt azáltal, hogy 
az egyezségben az eredeti tulajdoni 
hányadoktól eltérő megosztásban is 
meg lehet állapodni, így a gyakorlat-
ban a tulajdonostársak között földszer-
zésre is sor kerülhet. Emellett ugyan-
azon tulajdonostársak több – azonos, 
vagy egymással szomszédos település 
közigazgatási területéhez tartozó – 
ingatlan megosztása során megállapod-
hatnak abban is, hogy az egyes tulajdo-
nostársak több ingatlanban fennálló 
tulajdoni hányadai egy ingatlanként 
kerüljenek kijelölésre.

A törvény az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetésére a megosztáson 
túl kínál egy második megoldási lehe-
tőséget is. Erre azért van szükség, mert 
vannak olyan ingatlanok, amelyekből – 
térmértékük alapján – eleve nem ala-
kítható ki legalább két, a területi mini-
mumot elérő ingatlan, így esetükben 
a megosztás szóba sem jöhet. Ezen 
ingatlanok vonatkozásában az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésére az 
egyetlen lehetőség az, ha az ingatlan 
teljes egészében az egyik tulajdonos 
tulajdonába kerül, legalább az ingatlan 
értékbecslés szerinti értékének megfe-
lelő ellenértékért.

Ahol sem a tulajdonosi egyezség, 
sem a tulajdonostárs általi pénzbeli 
megváltás nem lehetséges, az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésének 
legvégső megoldása az lehet, ha ezek 
az ingatlanok – a megosztás sikertelen-
sége esetén, valamely tulajdonostárs 
kezdeményezésére – kisajátítás útján 
a Magyar Állam tulajdonába kerül-
nek. A tulajdonostársak a tulajdonré-
szükért megfelelő pénzbeli ellentéte-
lezést kapnak, a Magyar Állam pedig 
gondoskodni tud az immáron kizáró-
lagos állami tulajdonban lévő ingatlan 
megfelelő hasznosításáról.

Sokan szembesültek már azzal a 
helyzettel, hogy a tulajdoni lapon sze-
replő tulajdonostársak közül többen 
elérhetetlenek, vagy gyaníthatóan már 
nem is élnek, és hagyatéki eljárásban 
sem rendezték az ingatlan jogi sorsát. 
Ez a bizonytalan tulajdonosi helyzet 
nem csak az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése, hanem az ingatlanok 
megfelelő hasznosítása során is nehéz-
séget jelent. Mindezek okán a törvény 
egy új eljárás bevezetésével kísérletet 
tesz a földnek minősülő ingatlanok 
tekintetében a tulajdonosként az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett azon 
személyek beazonosítására, akiknek 
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő 
adatai hiányosak. Az eljárás keretében 
a törvény az ingatlanügyi hatóság szá-
mára hivatalból történő kötelező adat-
feltárást, adategyeztetést és annak sike-
ressége esetén adatkiigazítást ír elő. 
Kötelező adatfeltárást és adategyezte-
tést szükséges végezni abban az eset-
ben is, ha az ingatlan-nyilvántartásba 
tulajdonosként bejegyzett személy 120 
évnél idősebb, és e személy halálának 

időpontjára vonatkozóan hiteles adat 
nem áll rendelkezésre. A rendezetlen 
tulajdoni helyzetű ingatlanok mind-
két esetben a törvény erejénél fogva 
az állam tulajdonába kerülnek. Ezzel 
az eljárással a jogszabály megteremti a 
lehetőségét a földek hasznosítását aka-
dályozó és az ingatlan-nyilvántartás tel-
jességének elvét gyengítő bizonytalan 
tulajdonosi helyzetek rendezésének.

Mindezek alapján lehetővé válik az 
osztatlan közös tulajdonnal érintett 
mintegy 2,4 millió hektár föld jogi sor-
sának egységes elvek mentén, a jelenle-
ginél sokkal gyorsabb eljárások kereté-
ben, az állam minimális szerepvállalása 
mellett történő rendezése.

A Földmérési és Térinformatikai 
Főosztály a megváltozott körülmé-
nyek ellenére – a korábbi évekhez 
hasonlóan – 2020-ban is folyamato-
san tájékoztatást adott az aktuális fel-
adatok alakulásáról a szakmai rendez-
vényeken, fórumokon, amelyek közül 
kiemelendő az évek óta nagy létszámú 
érdeklődő részvételével, az MFTTT-vel 
közösen megrendezésre kerülő osztat-
lan közös tulajdon megszüntetéséről 
szóló konferencia és továbbképzés. 
Erre a rendezvényre az idei év során 
is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, 
különös tekintettel az elinduló új eljá-
rásra. Reményeink szerint a járvány-
ügyi helyzet lehetővé teszi majd, hogy 
ne az online térben, hanem személyes 
találkozó keretében kerüljön sor erre a 
mindig nagy érdeklődésre számot tartó 
konferenciára 2021-ben.

Tisztelt Kollégák!

Az Ingatlan-nyilvántartási és 
Térképészeti Főosztály (ITF) irányítá-
sában is változással kezdődött az év. A 
területi közigazgatásért felelős állam-
titkár személye megváltozott, így 2020. 
január 1-jétől dr. György István állam-
titkár látja el a feladatot, az ITF mun-
kájának közvetlen irányítása pedig dr. 
Almási Győző hatósági ügyekért fele-
lős helyettes államtitkár feladata lett.

Az év első negyede a főosztályon az 
ingatlanügyi hatóságokként eljáró fővá-
rosi és megyei kormányhivatalok már-
cius 1-jével történő átalakításra való fel-
készítése jegyében telt. Ez nemcsak az 
ekkor szükséges kodifikációt jelenti, 
hanem a hatóságok munkáját segítő 
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eljárásrendek, módszertani útmutatók 
elkészítéséről és az átalakulás szakmai 
koordinációjáról is szól. Az átalakítás 
sikeres végrehajtásában kiemelt sze-
repet játszott a földmérési és térinfor-
matikai államigazgatási szerv feladatait 
ellátó Lechner Nonprofit Kft. és mun-
katársainak kiváló feladatellátása.

Az ingatlanügyi hatóságok mun-
kája az átalakítással nagymértékben 
– az ügyfelek számára is érzékelhető 
módon – megváltozott. A legfontosabb 
vívmány, hogy a fellebbezés mint jogin-
tézmény megszűnt, az ingatlan-nyilván-
tartási és telekalakítási eljárások egy-
fokúvá váltak, így az azokban hozott 
döntések ellen csak bírósági eljárással 
lehet élni. Az egyfokú eljárások inté-
zése a járási hivatalokból a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokba tevő-
dött át. Ennek előnye, hogy az ügyte-
herelosztás megyén belül sokkal rugal-
masabb lehet, ami összességében az 
egységes megyei leterheltség révén 
az ügyintézési határidő csökkenését 
jelenti. Feltétlenül meg kell említenem, 
hogy az ingatlanügyi hatósági feladato-
kat ellátó kormánytisztviselők bérren-
dezése, a rendelkezésre álló státuszok 
felülvizsgálata és feltöltése révén az 
ügyintézési határidők az egész ország-
ban csökkentek.

A második negyedévben – az épí-
tésügyi hatóságok szakmai irányítását 
ellátó helyettes államtitkársággal való 
szoros együttműködés eredményeként 
– hatályba léptek azok a kormány- és 
miniszteri rendeletek, melyek révén 
az egyes épületek, egyéb önálló ingat-
lanok rendeltetésének meghatározása, 
ingatlan-nyilvántartási átvezetése ren-
dezettebbé vált. Az ősz folyamán – az 
ingatlan-nyilvántartási szempontból 
is prioritást élvező szempontok figye-
lembe vétele mellett – ezen rendelke-
zéseket módosították, így elmondható, 
hogy egy-egy ingatlan fő rendeltetési 
jellegének megváltoztatása, megha-
tározásának szabályai zárt rendszert 
alkotnak.

A második negyedévben lépett 
hatályba az – immár a Miniszterelnökség 
hatáskörébe tartozó – ingatlan-nyilván-
tartási célú földmérési és térképészeti 
tevékenység részletes szabályairól szóló 
8/2018. (VI. 29.) AM-rendelet módosí-
tása is, amely mind a vonatkozó eljárá-
sokra, mind pedig a szakmagyakorlásra 

egyszerűsítő, egyértelműsítő szabályo-
kat hozott.

A 2020-as év a világjárványról szólt, 
ami természetesen érintette az ingat-
lanügyi hatóságok, valamint a szakmai 
irányító Miniszterelnökség munká-
ját is. A pandémia azonban közvetlen 
és súlyos kihatással nem volt az ingat-
lanforgalomra, ezáltal pedig az ingat-
lanügyi hatóságok munkájára sem. 
Ugyanakkor a digitalizáció, az elektro-
nikus ügyintézés bevezetése az eddigi-
eknél nagyobb hangsúllyal jelent meg. 
Az elektronikus beadvány benyújtására 
a lehetőség már adott: beszédes szám, 
hogy 2020 első tíz hónapjában az ingat-
lanügyi hatósághoz beérkezett kérel-
mek harmadát elektronikusan nyújtot-
ták be az ügyfelek.

Annak érdekében, hogy a tényle-
ges, valamennyi elektronikus ügyinté-
zési szegmenst (tehát többek között a 
papírmentes ügyintézést a back office 
tevékenységek során, az elektronikus 
döntés meghozatalát és kézbesítését, a 
más nyilvántartásokkal történő online, 
automatikus kapcsolattartást) magába 
foglaló földügyi igazgatási eljárások 
lefolytathatók legyenek, az e-ingatlan-
nyilvántartás KÖFOP-projekt végre-
hajtására a Területi Közigazgatásért 
Felelős Államtitkárság kiemelt figyel-
met fordít.

A projekt megvalósításához szüksé-
ges feladatok végrehajtásában az ITF 
aktív szerepet vállal, mely meghatá-
rozza a 2021-es év tevékenységeit is. 
A projekt során létrejövő új informa-
tikai rendszer bevezetéséhez szük-
séges jogszabály-módosítások, a tér-
beli térképi nyilvántartás bevezetése, 
a hatósági eljárások, az adatszolgálta-
tások felülvizsgálata jelentős felada-
tot ró a főosztályra, amely a Lechner 
Tudásközponttal szorosan együttmű-
ködve végzi ezirányú tevékenységét.

Mindemellett, a Nemzeti Kataszteri 
Program Nkft. jogutódlásával járó gaz-
dasági és kodifikációs feladatok 2020 
negyedik negyedévében értek véget. 
Erre tekintettel prioritást élvezhet a 
szükséges infrastrukturális és pénz-
ügyi erőforrások, kompetenciák meg-
teremtése, és a térképi állományok javí-
tása, felújítása, mely több szempontból 
is fontos tényező. Természetesen álta-
lános és jogos elvárás, hogy az ország 
alaptérképei minél pontosabbak 

legyenek. Emellett azonban az 
e-ingatlan-nyilvántartás megvalósí-
tása, valamint az Agrárminisztérium 
által koordinált – de az ingatlan-nyil-
vántartásra értelemszerűen kiható – 
földnek minősülő ingatlanok osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésére irá-
nyuló kormányzati törekvések miatt is 
elsődleges a térképi állományok meg-
felelősége. A térképfelújítások eseté-
ben többirányú feladatok is megmu-
tatkoznak, amelyek az ITF 2021. évi 
munkájának fontos részét képezik. 
. Egyrészt elengedhetetlen a feladat 
pénzügyi tervezésében való részvétel, 
illetve ennek jóváhagyása, emellett 
folyik az esetlegesen kihasználható új 
technológiák (távérzékelés, ezen belül 
is a dróntechnológia) alkalmazásának 
vizsgálata, illetve a vonatkozó jogszabá-
lyi környezet felülvizsgálata.

Kedves Kollégáink 
és Tagtársaink!

A Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság tevékeny-
ségére ez évben rányomta bélyegét a 
Covid–19 koronavírus okozta világjár-
vány (pandémia) hazánkat is sújtó első 
és második hulláma, és nem tudjuk, 
hogy 2021-ben mikor fog normalizá-
lódni a helyzet. Mégis most az új év ele-
jén nagy reményekkel és új tervekkel 
tekintünk a 2021. évre.

Az MFTTT életében a 2020. esz-
tendő egészében véve, a borzasztó 
körülmények között is eredményes 
volt. A nehézségek ellenére a Társaság 
pénzügyi egyensúlyát meg tudtuk 
teremteni, és a működőképességét 
folyamatosan biztosítottuk. Az ehhez 
szükséges anyagi forrást egyrészt a év 
folyamán befolyt egyéni és jogi tagdí-
jak, a Geodézia és Kartográfia (GK) 
előfizetési díjai, a GK-ban megjelent 
hirdetések díjai, másrészt a sikeres 
pályázati tevékenységeinkből befolyó 
támogatás, továbbá néhány őszi nagy-
rendezvényünk eredményei, valamint 
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamarával (BPMK) korábban kötött 
együttműködési megállapodásunk 
keretében a BPMK-tól a GK nyom-
dai költségeinek részbeni fedezetére 
kapott támogatás tették lehetővé.

Jól ismert, hogy Társaságunk egye-
düliként képviseli hazánkat három 



Nagy Levente – Tóth Balázs – Ádám József: Újévi köszöntő

8

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2021 / 1  (73. évf.)

szakmai világszervezetben, neve-
zetesen a Földmérők Nemzetközi 
Szövetségében (FIG), a Nemzetközi 
Térképészeti Szövetségben (ICA) 
és a Nemzetközi Fotogrammetriai 
és Távérzékelési Társaságban 
(ISPRS). A másik két hazai szervezet-
tel, nevezetesen 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. 
Mivel kérésünket dr. Nagy István 
miniszter úr az AM részéről 1 300 000 
Ft-al támogatta, így be tudtuk fizetni a 
nemzetközi szakmai szervezeteknek 
a 2020. évi tagdíjunkat. Társaságunk 
képviseltette magát az ICA vezetőségi 
ülésein, köszönhetően annak, hogy a 
szervezet egyik jelenlegi alelnöke dr. 
Zentai László egyetemi tanár, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Intézetének vezetője. A többi nemzet-
közi szervezettel (CLGE, FIG, ISPRS) 
nemzeti képviselőink online formában 
tartották a kapcsolatot.

Társaságunk nemzetközi tevékeny-
ségéhez szorosan kapcsolódik az inté-
zőbizottság (IB) által korábban létreho-
zott MFTTT-WG4SDG munkabizottság 
(elnöke: dr. Mihály Szabolcs, tagjai: 
Hargitai Péter, Iván Gyula, Remetey-
Fülöpp Gábor, Palya Tamás és dr. 
Zentai László) működése. Aktívan 
képviselik Társaságunkat előadásokkal 
és tanulmányok készítésével az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Célok elérésé-
nek szolgálatában megjelenő térinfor-
matikai és földmegfigyelési feladatok 
terén. A munkájuk eredményeként 
megjelent publikációk és előadási 
anyagok elérhetők az MFTTT honlap-
ján, elkülönített menüpontban. 

Társaságunk – az Alapszabályával 
összhangban – folytatta (ez évben 
sajnos csak korlátozottan) együttmű-
ködését az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT) Földmérő 
Szakosztályával (FSz). Az EMT FSz által 
tervezett XXI. Földmérő-találkozó 
(Székelyudvarhely, 2020. május 21–24.) 
a világjárvány miatt elmaradt, és ennek 
okán maradt el az EMT alapításának 30. 
évfordulója alkalmából tervezett emlék-
ülés is (Marosvásárhely, 2020. március 

14–15.). Ennek ellenére vezetői szinten 
tartottuk a kapcsolatot, továbbá a két 
szervezet (EMT és MFTTT) együttmű-
ködése keretében, a székely származású 
Márton Gyárfás professzor emlékére 
alapított közös szakmai emlékplaket-
tet 2020-ban már nyolcadik alkalom-
mal ítéltük oda (Márton Edith, csíksze-
redai földmérőmérnök kolléganő és dr. 
Mihály Szabolcs tagtársunk részére). A 
kitüntetést várhatóan 2021-ben vala-
melyik, már jelenléti formában tar-
tandó rendezvény keretében (az EMT 
FSz XXI. Földmérő-találkozóján és/vagy 
az MFTTT 33. Vándorgyűlésén) fogjuk 
átadni.

Szakosztályaink és területi csoport-
jaink többsége a lehetőségekhez mér-
ten tudott csak működni. A „Zalai 
Geodétatalálkozó” (Sormás, 2020. 
szeptember 22.) kivételével sajnos 
elmaradtak a területi csoportjaink 
hagyományosan eredményes és sike-
res földmérőnapi rendezvényei is. 
Többnyire megyei szinten, a kormány-
hivatalok a megyei és járási földhiva-
talok szakemberei számára rendeztek 
zártkörűen (kis létszámú részvétel-
lel) továbbképző jellegű találkozókat 
(pl. a Nógrád megyei földmérők a Tar 
községhez tartozó Meggyespusztán 
tartottak ilyen rendezvényt 2020. 
június hónapban). Figyelemre méltó 
továbbá, hogy Társaságunk Vas Megyei 
Területi Csoportja Bolla Attila és 
Nagy István tagtársak szervezésében 
a Nemzeti Összetartozás Napjához 
kapcsolódóan, 2020. június 30-án 
baráti-szakmai összejövetelt rendez-
tek a horvátzsidányi Péruska Mária-
emlékparkban. A találkozó keretében 
megkoszorúzták a földmérők védő-
szentjeként számontartott Szent Tamás 
szobrát, amelyen Társaságunk is képvi-
seltette magát.

Társaságunk folyamatos működte-
tése céljából az elmúlt év során négy 
IB- és két választmányi ülést tartot-
tunk, továbbá két alkalommal hívtuk 
össze a közgyűlést (mindegyiket online 
formában). A testületi üléseinken 
hozott fontosabb döntéseinket hatá-
rozatokba foglaltuk. 2020-ban össze-
sen 12 IB-határozatot, 5 választmányi 
és 8 közgyűlési határozatot hoztunk, 
amelyek a Társaságunk honlapján elér-
hetők, illetve a Titkárságon tanulmá-
nyozhatók. A Társaság 2020. évi Lázár 

deák emlékérmét választmányunk ifj. 
Domokos György tagtársunknak ítélte 
oda, melyet a Társaságunk 2021. évi 
nagyobb nyilvános, már jelenléti for-
mában tartandó rendezvényén (köz-
gyűlés vagy vándorgyűlés) keretében 
fogjuk átadni. 

Az Alapszabályunkat nem módosí-
tottuk, bár kisebb változtatását a tel-
jes körű tartalmi összhang elérése (az 
apróbb ellentmondások megszünte-
tése) és a szakosztályok szakmai szem-
pontú átalakítása továbbra is indokolja 
a közeli jövőben. Erre a feladatra az év 
elején egy ad hoc bizottságot kértünk 
fel, amelynek vezetője Horváth Gábor 
István, tagjai pedig Busics Imre, dr. 
Csevár Nóra, Koós Tamás, dr. Kovács 
Miklós és Várnay György tagtársak.

Testületi üléseinkre a felügyelőbi-
zottság elnökét és tagjait mindig meg-
hívtuk, akik közül egy-egy fő rendsze-
rint részt is vett azokon. Konstruktív 
észrevételeikkel nagyban segítették a 
Társaság működtetését.

Társaságunkat 2020. év ele-
jén felkérték a Miniszterelnökség 
Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárságának Ingatlan-
nyilvántartási és Térképészeti 
Főosztálya részéről a főosztály kor-
mányrendeletekre és miniszteri ren-
deletekre vonatkozó jogszabály-módo-
sítási javaslatainak véleményezésére, 
melyet Horváth Gábor István főtitkár-
helyettes vezetésével végeztünk el.

Képviseltettük a Társaságunkat 
– többek között – a Magyar Katonai 
Térképészet Napján (február 3-án), a 
2019. évi Eötvös Loránd (1848–1919) 
emlékévet szervező bizottság záróülé-
sein 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 2020-ban március 21-ét (immár 
kilencedik alkalommal) az „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napjává” nyilvánította. Március 21-ét 
a FIG kezdeményezése és döntése alap-
ján a Földmérők Világnapjává (Global 
Surveyors Day) is nyilvánították, ame-
lyet most már harmadik alkalommal 
világszerte megünnepeltek. A ren-
dezvénysorozathoz egész napos kon-
ferenciával (EFGN2020) kívántunk 
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kapcsolódni, melynek szakmai prog-
ramját az MFTTT szervezte Iván Gyula 
főtitkárhelyettes vezetésével a CLGE-
ben a magyarországi földmérőket és 
térképészeket képviselő másik két 
szervezettel (MFGVE és az MMK-GGT) 
együttműködésben. A rendezvényt 
eredetileg 2020. március 19-re ter-
veztük, de a koronavírus-világjárvány 
miatt őszre halasztottuk, és 2020. nov-
ember 18-án rendeztünk meg online 
formában. A konferencia védnöke dr. 
Nagy István agrárminiszter volt. Az 
előadásokat szakterületünk meghatá-
rozó állami, katonai, vállalati és oktatási 
intézményeiből választottuk. Összesen 
15 színvonalas előadást hallottunk. A 
résztvevők száma végig 100 fő körül 
volt. Az említett két rendezvényt az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Nemzeti Kulturális Alapja (NKA) is 
támogatta (nyertes pályázatunknak 
köszönhetően, 500 000 Ft-al).

Az őszi nagyrendezvényünket az 
Agrárminisztérium (AM) Földügyi 
és Térinformatikai Főosztályával és 
az AM Nemzeti Földügyi Központja 
Birtokpolitikai Főosztályával (a 
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit 
Kft. jogutódintézményével) együt-
tesen az „Osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésének szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet 
végrehajtásához kapcsolódó tovább-
képzés és fórum” című témakörben 
(OKTM2020) 2020. november 11-én 
online formában szerveztük meg dr. 
Toronyi Bence alelnök vezetésével. 
Felkérésünkre dr. Nagy István agrár-
miniszter úr elvállalta a konferencia 
fővédnökségét. A nagy érdeklődésnek 
köszönhetően a rendezvényen mint-
egy 150 fő vett részt.

Folytattuk Társaságunk tavaszi és 
az őszi-téli szakmai előadássorozatá-
nak lebonyolítását továbbképzési jel-
leggel (eléggé korlátozott mértékben). 
Az előadások egy részét kihelyezett 
helyszíneken (pl. a BME Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszékén a Rédey 
István Geodéziai Szeminárium kereté-
ben) online formában tartottuk meg.

Köszönjük, hogy 2020-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 2020. december 17-ei 

döntése alapján, a 2021. 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 1000  Ft). A GK szakmai folyó-
iratunk 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 szakmai 
folyóiratunkat. Továbbá Társaságunk 
tagjai az MFTTT rendezvényein alacso-
nyabb részvételi díjat fizetnek.

Köszönettel tartozunk mindazok-
nak még, akik anyagilag is támogat-
ták Társaságunkat. Igen sok magán-
személy tisztelt meg bizalmával és 
szerény adománnyal, az állami intéz-
mények közül pedig kiemelt köszö-
net illeti az Agrárminisztérium 
támogatását, de nem működhetne 
titkárságunk a Budapest Főváros 
Kormányhivatala (BFKH), illetve 
a Lechner Tudásközpont (LNK) 
által biztosított infrastruktúra nél-
kül sem. Kiemelt segítséget kaptunk 
az MH Geoinformációs Szolgálattól 
is. Köszönettel tartozunk dr. Rózsa 
Szabolcs egyetemi docensnek, a BME 
Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 
tanszékvezetőjének az egyetem MS 
Teams felületének rendelkezésünkre 
bocsátásáért, amely a rendezvényeink 
(OKTM2020, EFGN2020 és decem-
beri testületi üléseink) online térben 
történő megszervezésének szoftve-
res hátterét biztosította. Köszönjük 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkárnak 
és Horváth Zoltánnak, hogy megta-
nulták a Nextcloud társalgási szoftver 
használatát, és azt sikerrel tudtuk hasz-
nálni (a szeptemberi testületi üléseink 
és a Zalai Geodétanap online formában 
történő lebonyolításában).

Társaságunk alapvető céljai és fel-
adatai között szerepel a szakmatör-
téneti hagyományok ápolása. Ehhez 
kapcsolódóan Társaságunk 2017-
ben IB-határozatban támogatta, hogy 
Magyarország csatlakozzon az oszt-
rák társszervezet kezdeményezésé-
hez, „A határok és határjelek hálózatá-
nak Világörökség részévé nyilvánítása” 

elnevezésű UNESCO-projektben való 
részvételünket. Az MFTTT részéről 
kezdeményeztük a Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, hogy a szükséges 
dokumentumokat és teendőket a BFKH 
korábbi Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztálya készítse és 
lássa el. Ezt dr. György István akkori 
kormánymegbízott engedélyezte, 
és aláírta a részvételről szóló szán-
déknyilatkozatot, amelyet a Társaság 
részéről az elnök is ellátott kézjegyé-
vel és ezt kiküldtük a projektet koor-
dináló osztrák fél részére. A projekt-
ben összesen 8 közép-európai ország 
vesz részt (Ausztria, Cseh Köztársaság, 
Horvátország, Lengyelország, 
Magyarország, Szlovákia és Szlovénia). 
A projekt megvalósításában lényeges 
előrelépés történt 2020. második felé-
ben, mert Peter Waldhausl professor 
emeritus vezetésével elkészült egy 
168 oldalból álló dokumentum, mely-
nek címe: The Network of Boundaries 
and its Monuments – Thematical Study 
and proposed Nomination Strategy 
for World Heritage (A határjelek 
hálózata és műemlékei – Tematikus 
tanulmány és javasolt jelölési straté-
gia a Világörökség számára). Ez már 
tartalmazza a Magyarország részé-
ről javasolt négy (műemlék jellegű) 
pont (Gellérthegyi vetületi kezdő-
pont, Nadapi szintezési főalappont 
(ősjegy), magyar–osztrák–szlovén 
hármashatárjel és a magyar–osztrák 
határjel a Fertő-tóban) leírását a szüksé-
ges dokumentumokkal együtt. Az eljá-
rás folytatódik, így 2021-ben is lesznek 
feladataink ezzel kapcsolatban.

Dr. Györffy János tagtársunk kéré-
sére az MFTTT vezetésének egyetér-
tésével hozzájárultunk ahhoz, hogy 
édesapja Györffy György neves tör-
ténész akadémikus emléktábláján 
a Társaságunk neve is szerepeljen. 
Györffy György (1917–2000) a magyar 
őstörténet és az Árpád-kor kutatója 
volt, aki nem csak használta a térképe-
ket a kutatásaihoz, de számos térképet 
szerkesztett, és jelentős szerepe volt a 
középiskolai történelmi atlasz szerkesz-
tésében is. Másik szakmai kapcsolódása 
az, hogy a II. világháború alatt a Honvéd 
Térképészeti Intézetben is dolgozott. 
Az emléktáblát 2020. december 20-án 
leplezték le a Múzeum krt. 15. számú 
házának falán, amelyben 61 évig élt.
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A Jászfényszarun működő 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság elnökének felkérésére támo-
gató ajánlást készítettünk pályázatuk-
hoz, amely szerint az „idősebb komori 
Bedekovich Lőrinc a Jászkun kerület 
első földmérő és vízépítő mérnök mun-
kássága” megnevezéssel Bedekovich 
Lőrinc (1751–1823) kiemelkedő mér-
nöki tevékenysége nemzeti érték-
ként kerüljön felvételre a Nemzeti 
Értéktárba. Id. Bedekovich Lőrinc egyik 
kiemelkedő képviselője azoknak a gya-
korló földmérőknek, hites vármegyei 
mérnököknek és matematikusoknak 
a 18-19. századforduló idején, akik a 
központilag szervezett állami felmérés 
időpontját megelőzően a magyar térké-
pészet és felmérés ügyét szolgálták.

A 2021. év elé nagy várakozással 
tekintünk, és terveink szerint ez is 
mozgalmasnak ígérkezik az MFTTT éle-
tében. Néhány kiemelt feladatunk: a 
Társaság pénzügyi egyensúlyának fenn-
tartása, melyet alapvetően a taglétszám 
megtartásával, illetve lehetőség szerint 
emelésével, továbbá eredményes pályá-
zati tevékenységgel, valamint a társszer-
vezetekkel és szakmai intézményekkel, 
szakmai főhatóságainkkal történő kap-
csolatok erősítésével remélünk biztosí-
tani. Fontosnak tartjuk az MFTTT tag-
létszámának emelését. Jelenleg 532 fő 
egyéni regisztrált és 32 jogi tagunk van. 
Az egyéni taglétszámmal nem lehetünk 
elégedettek, annál is inkább, mert tudo-
másunk szerint az MMK-GGT kereté-
ben valamivel több, mint 1100 regiszt-
rált földmérő kamarai tagot tartanak 
nyilván. Sajnos a fiatal szaktársainkat 
nehéz megnyerni a társasági (közéleti-
társadalmi) munkára.

Szeretnénk elérni, hogy a nemzet-
közi szervezeteknek a 2021. évi tagdí-
jat is be tudjuk fizetni. (Ebből a célból 
az év folyamán levélben fordulunk a 
szakmai főhatóságunk egyik vezetőjé-
hez, dr. Nagy István agrárminiszterhez, 
hogy az Agrárminisztérium nyújtson 
támogatást az MFTTT részére.) Fontos 
célkitűzésünk az Európai Földmérők 
és Geoinformatikusok Napja és a 
Földmérők Világnapja (EFGN2021, 
2021. március 18-án), valamint az 
őszi szakmai nagyrendezvényünk 
eredményes és sikeres megszerve-
zése és lebonyolítása (a tavalyi téma-
körben: az „Osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésének szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet 
végrehajtásához kapcsolódó tovább-
képzés és fórum”) (OKTM2021), 
továbbá az EMT FSz XXI. Földmérő-
találkozón (Székelyudvarhely, 2021. 
májusban, esetleg ősszel) sikeres sze-
replés. Az EFGN2021 rendezvényének 
eredményes és sikeres lebonyolításá-
hoz pályázat alapján 500 000 Ft támo-
gatásban részesülünk.

Itt jegyezzük meg, hogy 2012 óta 
az EFGN előadóülése keretében a 
szakmánk szempontjából kiemel-
kedő személyekről, a múltban vég-
zett földmérési/geodéziai/matemati-
kai munkálatról is megemlékezünk, 
az egyes országok előterjesztésére, a 
CLGE általános közgyűlésének jóvá-
hagyása alapján. Németország előter-
jesztésére idén Karl Friedrich Gauss 
(1777–1855) lesz az ünnepelt európai 
földmérő (The European Surveyor of 
the Year 2021).

2021-ben egyik kiemelkedő fontos-
ságú feladatunk lesz az MFTTT soron 
következő, 33. Vándorgyűlésének ered-
ményes megszervezése és sikeres lebo-
nyolítása. Helyszínéről és időpontjáról 
már 2019-ben, az IB egyik őszi ülésén 
döntöttünk, mivel szerettük volna már 
2020. július 7–9. között megtartani, de 
ezt is el kellett halasztanunk egy évvel 
(Miskolc, 2021. június 24–26). A helyi 
szervezőbizottság elnöki feladatainak 
ellátására Plesovszki Adrienn tagtár-
sat kértük fel.

Feltétlenül szükséges a Társaság 
működőképességének további fenntar-
tása, a GK szakmai folyóiratunk szín-
vonalas megjelentetésének biztosítása, 
az egyre népszerűbbé váló honlapunk 
folyamatos működtetése és feltöltése 
a Társaságunkra vonatkozó időszerű 
ismeretekkel. Fontos fejlemény, hogy 
a Geodézia és Kartográfia 2017 nov-
emberétől újra indexálásra került a 
Scopus adatbázisban, továbbá a meg-
jelent publikációk digitális azonosítót 
kapnak, és bekerülnek az ELTE Digitális 
Tudástárába (EDIT) is. 2019-ben pedig 
a GK eddig megjelent valamennyi lap-
számának elkészült a szkennelése 
és digitális publikálása az Arcanum 
Adatbázis Kft.-vel együttműködésben. 
Erre vonatkozóan a kiadói jogokat gya-
korló MFTTT és az Arcanum Adatbázis 
Kft. szerződést kötött még 2019-ben.

Biztosítjuk a testületi ülések (a 
körülmények alakulásától függően 
hat-nyolc intézőbizottsági és három-
négy választmányi ülés, valamint két-
három közgyűlés) lebonyolítását. Az 
első közgyűlést 2021. május végén fog-
juk tartani.

Társaságunk 2021-ben is nagy hang-
súlyt fektet olyan akkreditált, tovább-
képzés-jellegű konferenciák szervezé-
sére, melyekkel lehetőséget teremtünk 
tagjaink számára arra, hogy megszerez-
zék a szakmájuk gyakorlásához előírt 
kreditpontokat.

Képviseltük Társaságunkat a 
Földtudományi Civil Szervezetek 
Közösségének (FöCiK) rendezvényein. 
A FöCiK jelenleg kilenc, korábban a 
MTESZ keretei között működő, földtu-
dományi szakmai civil szervezetet fog-
lal magában a 2014. június 24-én aláírt 
együttműködési megállapodás értel-
mében. Társaságunk eddig öt alkalom-
mal vett részt (2015–2019) önálló kiál-
lítással a „Földtudományos Forgatag” 
rendezvényen. 2020-ban ez a rendez-
vény a világjárvány miatt sajnos elma-
radt, de 2021-ben reméljük már ott 
lehetünk ezen a rendezvényen (2021. 
november 6–7-én). A FöCiK legutóbbi 
ülésén (2020. december 12-én) válasz-
tottuk meg a szervezet hetedik elnö-
két, dr. Zelei Gábor személyében, aki 
az előző elnök is volt (az MGE elnöke-
ként), most pedig az OMBKE képvise-
letében, mivel 2020. november 1. óta a 
szervezet ügyvezető igazgatója.

A FöCiK tagegyesületei elhatározták, 
hogy 2019–2020 folyamán saját erőfor-
rásaikra támaszkodva hozzá kívánnak 
járulni a középiskolák természettudo-
mányos tantárgyai súlyának növelésé-
hez, a földtudományok oktatásának 
javítása érdekében. A FöCiK tagszervei 
nagyon jól lefedik azokat a szakterüle-
teket, amelyek a természettudományok 
iránt nyitott diákok érdeklődésére szá-
míthatnak. A Közösség 2020 második 
félévében összeállított egy komplex 
(programokat, versenyeket, táborokat 
tartalmazó) pályázati projektet, ame-
lyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatalhoz (NKFIH) nyúj-
tott be támogatás elnyerése céljából. A 
pályázat sikeres volt, amelynek kereté-
ben minden szakmai egyesület vállalja 
egy-egy program megszervezését az 
érdeklődő diákok részére. A hatékony 
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kommunikáció és kapcsolattartás érde-
kében a FöCiK 2021. év elején létre-
hozza a FöCiK Facebook-oldalát és saját 
dedikált honlapját is (a www.focik.hu 
domain már le van foglalva). A projekt 
legnagyobb szabású, egész évre kiter-
jedő feladata az I. FöCiK Kárpát-
medencei Természettudományos 
verseny megszervezése és lebonyo-
lítása lesz. Reményeink szerint több 
mint 200 középiskolás csapat (4 fős) 
fog elindulni a versenyen. A hat inter-
netes forduló után kialakuló 10 legjobb 
csapat részére egy hetes tábort szer-
vezünk a Bakony–Balaton Geoparkba 
sok szakmai túrával és egyéb prog-
rammal. Az internetes fordulók kér-
déseit négy földtudományi témakör-
ben állítjuk össze (1. a Föld, 2. a víz, 
3. a fenntarthatóság és 4. a földrajz, 

térképészet és távérzékelés). A ver-
seny meghirdetésére a Föld napján 
(április 22-én) kerülne sor. A döntőt a 
novemberben megrendezésre kerülő 
Földtudományos Forgatag program-
jába fogjuk illeszteni, a média jelenlé-
tének biztosítása mellett. Társaságunk 
önálló programja az EFGN2021 egész 
napos, szakmai-tudományos ismeret-
terjesztő előadásokból álló előadóülés 
megszervezése és lebonyolítása lesz, e 
mellett közreműködünk a verseny kér-
déseinek összeállításában is.

Társaságunknak 2021. év máso-
dik felében talán lesz lehetősége arra, 
hogy megbeszélést kezdeményez-
zünk együttműködési lehetőségek-
ről a szakágazat főhatósági vezetőivel, 
lehetőség szerint államtitkári szinten. 
A 2020. év egészében véve úgy telt 

el, hogy egyáltalán nem tudtunk fel-
sőbb szintű vezetőkkel találkozni, meg-
beszélést folytatni. Reméljük, hogy 
2021-ben a Covid–19 világjárvány 
megszűnése után teljes egészében a 
szakmai munkára lehet az erőforráso-
kat koncentrálni.

Tisztelt Olvasóink!

Feladataink megvalósításában továbbra 
is számítunk a szakma képviselőinek 
támogató együttműködésére, szakér-
telmére a közös célok sikeres elérése 
érdekében.

Minden kedves kollégánknak, part-
nerünknek, valamint a Geodézia és 
Kartográfia olvasóinak jó egészsé-
get és sok sikert kívánunk a 2021-es 
évben!
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