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Hírek

Intézőbizottsági ülés 
2018. október 29.

A 2018. október 29-i intézőbizottsági 
ülésen a testület a következő napirendi 
pontokat tárgyalta meg:
1. A Társaság 2018. évi pénzügyi hely-

zetének és a 2019. év költségvetési 
tervezetének áttekintése. Előadó: 
Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

2. A Társaság őszi nagy rendez-
vényeinek (területi csoportok 
rendezvényei, Fővárosi és Pest 
megyei Földmérőnap a GEOSZ-
ban, OKTM) eredményei. Előadó: 
Zalaba Piroska, Hetényi Ferencné 
és Szrogh Gabriella

3. Jelölőbizottság a 2019. évi Lázár 
deák emlékérem adományozására. 
Előadó: dr. Ádám József

4. Beszámoló a CLGE barcelonai köz-
gyűléséről. Előadó: Vidovenyecz 
Zsolt

5. Egyebek
Tekintettel arra, hogy más irányú 
elfoglaltságuk miatt a testület tagja-
inak többsége kimentését kérte, az 
elnöklő dr. Ádám József az ülés meg-
nyitása és a napirend elfogadása után 
bejelentette, hogy az értekezlet hatá-
rozati javaslatairól, élve az ügyrend 
adta lehetőséggel, a távollévő IB-tagok 
e-mailben fognak szavazni.

Tekintettel az előadó elfoglaltsá-
gára, elsőként a CLGE barcelonai köz-
gyűléséről szóló beszámolót hallgatta 
meg az IB. Vidovenyecz Zsolt beszá-
molva a tisztújító közgyűlésről többek 
között elmondta, hogy a magyar javas-
latot elfogadva, a közgyűlés úgy dön-
tött, hogy a CLGE a 2019. évet báró 
Eötvös Józsefnek szenteli. A 2019. 
március 21–23. között Szófiában meg-
rendezésre kerülő általános közgyűlé-
sen (General Assembly) előadás kere-
tében kell bemutatnunk az év kiemelt 
személyiségét, annak tevékenységét. 
Ezen kívül Eötvös munkásságának 
jelentőségéről szóló szakmai cikket, 
különböző sajtóanyagokat is várnak 
a magyar féltől. Vidovenyecz Zsolt 
az elnök kérésére pontokba szedve 
összegezte az Eötvös-évvel kapcsola-
tos tennivalókat. A feladatok végrehaj-
tására az MFTTT IB munkabizottságot 

hozott létre, melynek tagjai Ádám 
József, Földvári Lóránt, Domokos 
György, Toronyi Bence, Tóth Gyula, 
Vidovenyecz Zsolt, Völgyesi Lajos. A 
barcelonai közgyűlésen megválasztot-
ták a CLGE új vezetőségét is. ( http://
www.clge.eu/news/index/159 )

Vidovenyecz Zsolt a közgyűlés 
munkáját, a küldöttek aktivitását 
megfigyelve úgy találta, hogy Európa 
nagyobb országai számára a CLGE-
ben való jelenlét fontosnak számít, 
míg a kisebb államok esetében ez 
kérdéses. Több olyan munkacsoport 
is működik, ahol hasznos lehetne a 
magyar részvétel, mint például a tár-
sasházak nyilvántartásával foglakozó 
bizottság. (A társasházi alaprajzok 
kérdése nálunk sem megoldott.) Élni 
kellene a végzős egyetemisták szá-
mára meglévő diplomaterv-pályázat 
(angol nyelven készült vagy lefordí-
tott munkákkal lehet pályázni) lehe-
tőségével, mert nem elhanyagolható 
pénzdíj (1000 euró) elnyerésére van 
lehetősége a pályázóknak. A közgyűlés 
munkájáról Vidovenyecz Zsolt rövid 
beszámolót készít, amely a Geodézia 
és Kartográfia hasábjain lesz olvas-
ható. Az IB határozatban köszönte 
meg Vidovenyecz Zsoltnak a CLGE-
közgyűlés munkájában való aktív 
részvételét.

A Társaság költségvetésének helyze-
tét és a jövő évi tervezetet az ülésen 
adta közre Szrogh Gabriella ügyvezető 
titkár, amely az előző értekezleten tár-
gyalt változathoz képest nem tartalma-
zott változásokat.

Összességében elmondható, hogy a 
bevételek a tervezettnek megfelelően 
alakulnak, a kiadások nem lépik túl 
az előre meghatározott kereteket, és 
a még várható bevételek és kiadások 
is egyensúlyban vannak. A 2018. évet 
pozitív mérleg szerinti eredménnyel 
és az évkezdéshez megfelelő anyagi 
tartalékokkal zárja a Társaság.

A jövő évi tervet a soron követ-
kező vándorgyűlés várható bevéte-
leinek és kiadásainak figyelembevé-
telével tervezte az ügyvezető titkár. 
Sarkalatos kérdés a működés szem-
pontjából, hogy az előző években biz-
tos támogatási források (NKP Nkft., 

szakminiszter stb.) 2019-ben is ren-
delkezésre álljanak. A 2019. évre 
szóló költségvetés-tervezet végleges 
változatát az évzáró közgyűlésre kell 
elkészíteni.

Az MH Geoinformációs Szolgálat 
kultúrtermében 2018. október 17-én 
megtartott Fővárosi és Pest megyei 
Földmérőnapot értékelve Hetényi 
Ferencné elmondta, hogy ez évben 
is nagy volt az érdeklődés a rendez-
vény iránt, összesen 228 fő jelent-
kezett az összejövetelre. Sajnálatos 
módon az agrártárcát is érintő lét-
számleépítés miatt kialakult helyzet-
ben a minisztériumi előadók nem 
tudták megtartani előadásukat. Iván 
Gyula „beugrása” és Borbély Katalin 
előadása azonban tökéletesen kitöl-
tötte a szakmai programban keletke-
zett űrt az elmaradt előadások témá-
iban. A konferencia további részei az 
előzetes program szerint zajlottak le. 
A területi csoport vezetősége 2019-re 
is tervezi hasonló földmérőnap meg-
szervezését. A helyszín biztosításának 
egyszerűsítése érdekében az MFTTT 
és az MH Geoinformációs Szolgálat 
együttműködési megállapodást kíván 
kötni. Az IB határozatban köszönte 
meg Györgyi István kormánybiztos-
nak, Szalay László alezredes szolgá-
latfőnöknek és a szervezőknek az 
eredményes szakmai konferencia 
megrendezése érdekében végzett 
tevékenységüket.

Az Osztatlan Közös Tulajdon 
Megszüntetése érdekében indított 
projekttel kapcsolatos ez évi nagy ren-
dezvényünket – azonos programmal 
– ezúttal is két napon tartottuk meg 
az Agrárminisztériumban. Az agrár-
miniszter fővédnöksége alatt össze-
sen több mint 300 fő továbbképzését 
tette lehetővé az idén ötödik alkalom-
mal megtartott konferencia, amelynek 
programján hagyományosan a részt-
vevők tapasztalatait bemutató előadá-
sok szerepeltek. Az előadók által meg-
osztott fontos információk mellett 
az összejövetel jelentőségét emelte, 
hogy az ország különböző részeiről 
egybesereglett szakemberek számára 
személyes találkozót, a tapasztalatok 
közvetlen cseréjét is lehetővé tette. 
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A konferencia előadásai a tervek sze-
rint a Társaság honlapján is elérhetőek 
lesznek. Az IB határozatban köszönte 
meg a szervezőknek a rendezvény elő-
készítésében és lebonyolításában vég-
zett munkájukat.

Dr. Ádám József előterjesztését a 
2018. évi Lázár deák Emlékérem kitün-
tetésre jelölteket állító bizottság tagjai-
ról a testület egyhangúan elfogadta. A 
jelölőbizottság tagjai lettek: Dr. Busics 
György, Csizmadia Mihályné, Hetényi 
Ferencné, Tóth László és Várnay 
György.

Az egyebek napirendi pont kere-
tében az elnök felsorolt néhány 
kiemelt figyelmet érdemlő jövő évi 
rendezvényt: Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja (Eötvös-
emlékév jegyében 2019. március), 
az Erdélyi Műszaki Társaság 20. 
Földmérőtalálkozója (2019. május 
23–26. Marosvásárhely), az MFTTT 
31. Vándorgyűlése (2019. július 4–6. 
Békéscsaba), az MFTTT tisztújító köz-
gyűlése (2019. május).

Az ez évi még hátra lévő esemé-
nyek közül felhívta a figyelmet a 
Földtudományos Forgatagra (2018. 
november 10–11.) és a Békéscsabai 
Földmérőnapokra (2018. november 
21–22.).

Dr. Ádám József tájékoztatta az IB-t, 
hogy dr. Siki Zoltán az MMK Geodéziai 
és Geoinformatikai Tagozatának 
elnöke kezdeményezte a CLGE-ben a 
magyar képviseletet ellátó három szer-
vezet (MFTTT, MMK GGT, MFGVE) 
egyeztető megbeszélését az államigaz-
gatás területén várható változásokkal 
kapcsolatban.

Az elnök felkérte Dobai Tibor 
főtitkárt az MFTTT és az MH GEOSZ 
közötti együttműködési megállapodás 
előkészítésére.

2018. november 9-én BSc-
diplomaátadó ünnepség keretében 
a BME-én a legjobb diplomamunká-
kat készítő hallgatókat a Társaság egy 
éves tagsággal valamint Geodézia és 
Kartográfia előfizetéssel jutalmazza.

Dr. Ádám József tájékoztatta a testü-
letet az Agrárminisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály új vezetőjé-
nél 2018. szeptember 17-én tett látoga-
tásáról. Dr. Nagy Levente főosztályve-
zető ismerkedő látogatáson fogadta dr. 
Ádám József elnököt, Zsilvölgyi Csaba 

alelnököt és Dobai Tibor főtitkárt. A 
kb. 30 perces találkozó során érintet-
ték a Főosztály és a Társaság közös fel-
adatait. Dr. Nagy Levente támogatásáról 
biztosította a Társaság vezetőségét, és 
kifejezte együttműködési készségét.

Az MFTTT elnöke találkozott Szepesi 
Tamással, a Miniszterelnökség terü-
leti közigazgatás működtetéséért fele-
lős helyettes államtitkárával. A talál-
kozó során felmerült többek között az 
OKTM-konferencia támogatása (a föld-
hivatali dolgozók részvételének lehe-
tővé tétele), a Geodézia és Kartográfia 
megrendelése a földhivatalok számára, 
valamint a kormányhivatalok jogi tag-
sága az MFTTT-ben. A helyettes állam-
titkár nyitott volt a felvetett kérdések-
kel kapcsolatban, nem utasította el a 
Társaság kéréseit.

Az évzáró testületi üléseket decem-
ber 10-re, a megjelenők létszáma miatt 
várhatóan határozatképtelen közgyű-
lést ismételten, december 12-re tervezi 
összehívni az elnök.

Az IB-ülésen további megbeszélni 
való téma nem merült fel, így dr. Ádám 
József megköszönte a részvételt, és 
berekesztette az értekezletet.

Buga László

***

Térképész díszdoktor 
az ELTE-n

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem – a Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék kezdemé-
nyezésére – 2018. november 9-én 
díszdoktorrá (doctor et professor 
honoris causa) avatta Georg Gartner 
professzort, a Bécsi Műszaki Egyetem 
tanárát. Ezt megelőzően, november 
8-án az Informatikai Kar hagyomá-
nyainak megfelelően előadást tar-
tott The Science of Cartography: 
Ongoing Evolution and Research 
Agenda címmel, majd kérdésekre 
válaszolt, illetve hosszan elbeszélge-
tett az angol nyelvű térképészképzés 
külföldi hallgatóival.

Georg Gartner 1966-ban született 
Ausztriában. Földrajzot és térképé-
szetet tanult a Bécsi Egyetemen. 2004 
óta a Térképészeti Kutatócsoport 
vezetője, egyben a térképészet 

és a geomédia-technika profesz-
szora a Bécsi Műszaki Egyetemen. 
2008 és 2014 között a Bécsi 
Műszaki Egyetemen Matematikai és 
Geoinformatikai Karának dékánja 
volt. Legfontosabb nemzetközi szak-
mai tevékenysége a Nemzetközi 
Térképészeti Társuláshoz (ICA) kötő-
dik. Dolgozott a társulás több bizott-
ságában, majd 2007-ben lett a ran-
gos nemzetközi társulat alelnöke 
2011–2015 között pedig az elnöke. 
Több szaklap szerkesztőbizottsá-
gának tagja (pl. The Cartographic 
Journal, International Journal 
of Cartography, Kartographische 
Nachrichten). 2011 óta főszerkesz-
tője a Springer Verlag Lecture Notes 
on Geoinformation and Cartography 
könyvsorozatának. Ő alapította a 
Conference Series on Location-based 
Services rendezvénysorozatot: e témá-
ban 2018-ban már a 14. konferenciát 
rendezték meg az irányításával.

Számos konferenciát szervezett, 
melyek kiváló lehetőséget biztosítot-
tak az ELTE szakemberei számára is, 
amelybe többször bevonta az ELTE 
doktoranduszait is. Ezek a konferen-
ciák nagyon komoly lehetőséget bizto-
sítottak oktatóinknak és hallgatóinak 
nemcsak nemzetközi bemutatkozásra, 
hanem színvonalas kiadványokban 
történő publikálásra is. Mivel nagyon 
régóta van Erasmus-kapcsolat a két 
tanszék között, igen gyakran jártak 
magyar térképész hallgatók, dokto-
randuszok és oktatók a Bécsi Műszaki 

Georg Gartner előadást tart  
az Informatikai Karon
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Egyetemen. A két tanszék között 
2011-ben vált különösen szorossá a 
kapcsolat, amikor Georg Gartnert a 
Nemzetközi Térképészeti Társaság 
elnökévé választották. Ugyanebben az 
időszakban Zentai Lászlót választot-
ták a szervezet főtitkárának, így szinte 

havi rendszerességgel találkoztak 
Bécsben vagy Budapesten, de szervez-
tek és vezettek együtt workshopokat 
Iránban, Mexikóban és a Dél-afrikai 
Köztársaságban.

Georg Gartner a magyar kartográ-
fia és geoinformatika igaz barátja: 

ő tartotta a 2015-ben az MTA-n elő-
ször megszervezett Térképészeti 
Tudományos Nap nyitóelőadását.

Dr. Gercsák Gábor

Pályázati Felhívás
Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 

és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

„Szép Magyar Térkép 2018”
cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú, 
kizárólag saját maga által készített és 2018-ban közreadott nyomtatott vagy digitális kartográfiai 
művel pályázhat határainkon innen és túlról.

A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

A pályázatra benevezett nyomtatott kartográfiai dokumentumokat, illetve digitális hordozón 
megjelent műveket két példányban kérjük beküldeni. A helyi, illetve távoli elérésű térinformatikai 
adatbázisokhoz kérjük, hogy a pályázók – amennyiben lehetséges – a kiállítás idejére 
hozzáférést biztosítsanak. (Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy kizárólag a Térképtár 
olvasóterméből interneten elérhető adatbázisokba az olvasók és a látogatók betekinthetnek, de 
azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.) A digitális művekkel nevezők részére 
lehetőséget biztosítunk 1-1 darab A2-es vagy A3-as formátumú poszter kihelyezésére és egy 3-5 
perces demó bemutatására is.

A nevezésen kérjük egyértelműen feltüntetni a nevező személy(eke)t és/vagy intézmény(eke)t!

A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2019. március 22-től lesz 
megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadótermében, a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt (a megnyitó ünnepség során ingyenesen). A kiállítással a kartográfiai 
műveket készítő cégek és szervezetek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ne csak 
a szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre az új fejleményekről.

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra 
elmélyítését!

Pályamunkák beküldésének határideje: 2019. január 31.

Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
Levelezési cím: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület 
Kapcsolat: terkep@oszk.hu

Dr. Zentai László egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Dr. Pászti László 
osztályvezető 

Országos Széchényi Könyvtár Térképtár
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Felhívás javaslattételre a Márton Gyárfás-
emlékplakett 2019. évi odaítéléséhez

Tisztelt MFTTT Tagtársak és Jogi tagok!

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő Szakosztálya és 
a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) kereteiben 
az erdélyi és az anyaországi földmérő és térképész közösségek között hosszú évekre 
visszanyúló együttműködés alapján, és az együttműködés fontosságának kihangsúlyozása 
érdekében az EMT és az MFTTT közös szakmai emlékplakettet alapított szakterületünk 
kiemelkedő egyénisége, az erdélyi és az anyaországi szakemberek közötti együttműködés 
támogatója, a székely származású Márton Gyárfás professzor emlékére.

A Márton Gyárfás-emlékplakett minden évben egy anyaországi MFTTT tagnak és egy 
erdélyi EMT tagnak, egyszerre tehát két fő természetes személynek adományozható, akik 
kiemelkedő szakmai és szakmai-társadalmi tevékenységükkel az EMT és az MFTTT közötti 
együttműködést és az összmagyarság érdekeit szolgálták, kimagasló közösségépítő 
munkát végeztek a szakma és a magyarság összefogására.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az emlékplakett adományozására az 
MFTTT és az EMT bármely tagja és testületi szerve indoklással ellátott és az 
adományozási szabályzattal összhangban lévő javaslatot tehet konkrét személy 
kitüntetésére.

A Jelölőbizottság anyaországi szakemberre vonatkozó javaslatokat vár 2019. március 
15-ig az „MFTTT emlékplakett-jelölőbizottság részére” címzéssel és „Javaslat a Márton 
Gyárfás-emlékplakett 2019. évi adományozására” megjelöléssel. A javaslat leadható 
az MFTTT Titkárságán, vagy postázható az 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. I. em. postai 
címre, vagy az 1590 Budapest Pf. 94 postafiók címre, vagy pedig elküldhető az mfttt.
titkarsag@gmail.com e-mail címre.

Az MFTTT Alapszabályának 2. sz. melléklete a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozási 
szabályzata, amely részletesen szabályozza az adományozás módját, körülményeit és 
szabályait. Az adományozási szabályzat Titkárságunkon elérhető, Társaságunk honlapján 
pedig olvasható.

Budapest, 2018. november 28.

Márton Gyárfás-emlékplakett Jelölőbizottság részéről:

Hodobay-Böröcz András 
bizottsági tag

Dr. Mihály Szabolcs 
elnök

Rácz Kálmán 
bizottsági tag


