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1.

Számviteli beszámoló és vagyon felhasználása
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A számviteli törvénynek és kapcsolódó előírásoknak megfelelően Társaságunk összeállította a 2017. évre
vonatkozó gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót, melynek alapján erőforrás és társadalmi
támogatottság tekintetében is megfeleltünk 2017-ben a 2011. évi CLXXV. tv 32. § által törvény által előírt, a
közhasznú jogálláshoz szükséges feltételeknek.

MFTTT pénzügyi helyzetének alakulása az elmúlt 10 évben (ezer forintban)
2018/TERV
(A 2017.
ezer forint/év
12.12‐i
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
közgyűlésen
elfogadva)
összes bevétel
14 000 19 948
12 358 17 193 13 793
11 896
8 483
14 924
összes ráfordítás
13 100 17 869
14 003 14 417 13 725
13 689
8 477
20 119
EREDMÉNY
900
2 079
‐–1 645 2 776
68
– 1 793
6
– 5 195
tárgyévi záró saját tőke
6 023
3 944
5 589
2 813
2 746
4 539
4 533
Az MFTTT (mint a GKE jogutódja) induló tőkéje/jegyzett tőkéje: 6 468 E Ft.
Tárgyévi tőkeváltozás
2 524
– 879 – 3 655 – 3 723
– 1 929
– 1 935
3 260

2010

2009

2008

15 811 24 555
21 354 23 690
5 543
865
9 728 15 271

27 398
20 728
6 671
14 406

8 803

1 267

7 938

A 2017. évi mérleg főösszege 10 171 ezer forint, adózott eredményünk pedig 2 079 ezer forint. Az eredményt
elsősorban támogatásoknak köszönhetjük, melyeket rendezvényeink és működési célú pályázataink kapcsán
kaptunk. Tagdíjként történt befizetésből 2017-ben 7 329 000 Ft bevételünk keletkezett. A mérleg és eredmény
részletes számviteli adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.

Támogatások felhasználása

Központi költségvetési forrásból 2017-ben 1 % SZJA felajánlásból 119.110 forint érkezett számlánkra, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 150 000, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 2 000 000,- Ft pályázati támogatással
segítette működésünket, illetve szakfolyóiratunk megjelenését. Támogatásként kaptunk segítséget a
Földművelésügyi Minisztériumtól a nemzetközi tagdíjak befizetésére, kiemelt jogi tagdíjjal támogatta munkánkat
a Nemzeti Kataszteri Program Nkft., a MOL és az OTP pedig nagy összegű adománnyal járult hozzá a 2017. évi
Vándorgyűlés megrendezéséhez. Magánszemélyektől összesen 379 500,- Ft adomány érkezett számlánkra, a
Tolna Megyei Mérnöki Kamara és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara pedig összesen közel 500 000,Ft szponzori támogatással járult hozzá a 2017. évi eredményünkhöz.

3.

Cél szerinti és vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselőink 2017-ben is társadalmi munkában végzik munkájukat.

4.

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

2017-ban 34 új egyéni belépőt regisztráltunk, ugyanakkor kevesebben lettünk 53 taggal (halálozás, kilépés, tagdíj
nem fizetése miatti törlés okán), így aktív tagjaink száma a 2017. december 31-i nyilvántartás alapján 531 fő, jogi
tagként pedig 33 vállalkozás, intézmény stb. szerepel tagjaink sorában.
Évszám

Egyéni tagok száma
Jogi tagok száma
ebből földhivatalok száma
Tagdíjból származó bevétel (eFt)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

531
33
1
7 329

550
32

528
33
5 200

476
32
5 104

399
26
2
3 571

347
16
3 385

378
25
4 772

1

6 412

2010

387
24
19
5 625

2009

423
25
19
8 224

Társaságunk egyik jelentős közhasznú alaptevékenysége a szakmai-tudományos ismeretterjesztés.
Konferenciák és rendezvények szervezésével lehetőséget teremtünk szakembereink számára a továbbképzés
mellett szakmai-társadalmi kapcsolataik bővítésére is. Tavasszal az Európai Földmérők és Geoinformatikusok
Napja 2017-ben közel 200 fő (közülük jelentős számú fiatal diák) részvételével került megrendezésre. A
Magyarhoni Földtani Társulattal együttműködve társszervezőként ismét aktív részt vállaltunk a Földtudományos
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Forgatagon, a most már hagyományosan 400 fő fölötti létszámmal zajló ún.„Osztatlan közös” rendezvényt pedig
2017-ben is két időpontra hirdettük meg a kimagasló érdeklődés miatt. Továbbra is nagyon népszerűek voltak a
továbbképzéssel egybekötött földmérő napok (Baranya, Békés, Borsod, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár, Tolna,
Vas) minden alkalommal legalább 100-130 fő regisztrált, de a Pest megyei és Fővárosi területi csoport, valamint a
Békés megyei rendezvények létszáma már sokadik alkalommal éri el, sőt meghaladja a 200 főt. Szakosztályaink
féléves programjai keretében a Fotogrammetriai és Távérzékelési, a Kartográfiai, a Geodéziai, a
Mérnökgeodéziai, a Szakmatörténeti, valamint a Felmérési és Területrendezési Szakosztály szervezésében
összesen 14 szakmai előadásra került sor. Emellett a Vas megyeiek ismét emlékezetes kirándulást szerveztek
2017. őszén Ausztriába, a Szeniorok Tóth Ágoston Klubja, pedig továbbra is a legaktívabb közösségünk.
A rendezvényekről szóló beszámolók, az előadások többsége elektronikusan letölthető tagjaink számára a
www.mfttt.hu felületén, illetve a legérdekesebbek kéthavonta olvashatók szakfolyóiratunkban is.
A Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat kiadásával az információ-igényének kielégítése mellett publikációs
lehetőséget is teremtünk szakembereink. Komoly előrelépések történtek 2017-ben a lap tudományos értékének
növelési, illetve az internetes elérhetősége terén:
• 2017. novemberétől a Geodézia és Kartográfia újra indexelt a Scopus adatbázisban,
• az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogató közreműködésével a folyóirat cikkei interneten
elérhető elektronikus változatai DOI azonosítót kaptak, valamint
• az Országos Széchenyi Könyvtár EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) nevű
gyűjteménye is bővült lapunk tartalmával.
A tudományos és K+F eredmények ismertetésével szakmai rendezvényeink részletes beszámolóival,
szakdolgozatok, diplomamunkák publikálásával járult hozzá közhasznú szolgáltatásaink széleskörű
hozzáférhetőségéhez. A tagjainkon és előfizetőinken kívül 17 országba (Európán kívül USA, Japán és Kína
könyvtáraiba is) eljutó Geodézia és Kartográfia lap angol nyelvű tartalomjegyzékkel, valamint a cikkek angol
nyelvű összefoglalójával a magyarul nem tudó külföldiek számára is lehetővé teszi a hazai szakemberek
munkáinak nemzetközi megismertetését. A lap tudományos értekezés, esszé, kutatási munkákat publikáló cikkek,
aktuális jogszabályi változások közzétételével segíti a szakemberek naprakészségét, évente 5-10 fiatal egyetemi
végzős hallgató részére biztosít szakmai megjelenést.
Az ágazati irányítással való együttműködés keretében Társaságunk társadalmi szervezetként részt vesz
az aktuális jogszabályok előkészítésében, a tervezetek véleményezésében. Az utóbbi években gyakori ingatlanjogi
módosítások előterjesztésének szakmai egyeztetése jelentősen hozzájárul a jogbiztonság garantálásához.
Kitüntetéseinknek a nemzeti értékek megőrzése mellett fontos szerepe van szakembereink nyilvános
megbecsülésében is. A Lázár deák emlékérem 39. alkalommal került átadásra, 2017-ben Dr. Busics Györgynek
ítélte a vezető testület. A Márton Gyárfás Emlékplakettet 2017-ben magyar részről dr. Varga Gábor, erdélyi
részről Zágorszki Tibor kapta. A Földművelésügyi Minisztérium Oktatási Főosztályával kötött együttműködési
megállapodás értelmében a földmérő és térképész technikusminősítő vizsgabizottságokba delegált tagtársaink
munkája révén részt veszünk a nemzeti köznevelés céljainak teljesítésében is.
Négy nemzetközi szakmai szervezetben (FIG, ICA, ISPRS, CLGE) kifejtett tevékenységünk segítségével
juthatnak el tagjaink számos olyan rendezvényre, konferenciára ahol szakmai és szervezési közreműködési
lehetőséget kaphatnak nemzetközi szakmai tevékenységek végzésére.
Szakembereink hazai és nemzetközi kapcsolatépítését segíti a Magyar-Szlovák együttműködési
megállapodásunk, mely – hasonlóan az Erdélyi Magyar Műszaki Társasággal való együttműködéshez – erősíti a
szakma nemzetközi összetartozását. Megállapodás keretében működünk együtt a Földtudományi Civil
Szervezetek Közösségével (FÖCIK), az MFGVE-vel és a Magyar Mérnöki Kamarával, valamint 2017. július 6án került aláírásra megállapodásunk az Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület Bányamérő
Szakcsoportjával.
Társaságunk működőképességének megőrzése érdekében (legfőbb bevételi forrásként) a továbbképzések
szervezését kívánjuk hatékonyabbá tenni. Ehhez – tagságunk jelzett igényei alapján – a Mérnöki Kamarával még
szorosabb együttműködést igyekszünk kialakítani. Pályázati támogatások függvényében szeretnénk a folyóirat
megjelenésének gyakoriságát, tartalmi értékét tovább növelni, legfőbb célunk pedig a tagság fiatalítása,
bevonásuk a társaság szakmai munkájába előadóként, résztvevőként, szervezőként egyaránt.
Budapest, 2018. május 20.
Összeállította:
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár
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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
az MFTTT 2017. évi tevékenységéről
Tisztelt Választmány, Elnök Úr, Kedves Tagtársak!
2017. évi tevékenységünket sikerült ismét eredményesen zárni.

Operatív tevékenység – működés – gazdálkodás

Rendezvények
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Titkárságunk továbbra is egy főállású ügyvezető titkár és egy nyugdíjas kisegítő munkatárssal dolgozik,
működése közhasznúnak minősül, amelynek alapját a tagdíjak, támogatások, részvételi díjak és a kiadványaink
értékesítéséből származó bevételek biztosítják. 2017. évi eredményünkhöz nagy mértékben hozzájárultak sikeres
pályázataink, a központi költségvetési támogatás, valamint a 31. Vándorgyűlés szponzorainak közreműködése is.
Kiemelt támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatai útján, a
Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzetközi Kataszteri Program Nkft., a MOL, az OTP jóvoltából. Ezúton is
megköszönve jelentős hozzájárulásukat eredményes működésünkhöz, reméljük a jövőben is számíthatunk
segítségükre. Köszönet illeti továbbá a Tolna Megyei, valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát is a
Vándorgyűlés szervezésében nyújtott segítségért.
Mint minden évben, ismét szeretnénk megköszönni a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatalai Főosztály kiemelt támogatását, segítségét abban, hogy biztosítja működésünk
infrastruktúráját, valamint az internetes felületen való megjelenést (www.mfttt.hu), mely a BFKH munkatársainak
önzetlen segítségével továbbra is zavartalanul működik.
Kiemelt köszönet illeti a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat főszerkesztőjét és szerkesztőbizottságát,
olvasószerkesztőjét, akik önkéntes munkájukkal biztosítják a lap megjelenését.
Taglétszámunk 2017. december 31‐i nyilvántartásunk alapján 531 főre csökkent az előző évi 550 főről –
annak ellenére, hogy 28 új tagot regisztráltunk –, amelynek oka elsősorban tagdíjhátralék miatt törölt tagok
nagyobb száma (43 fő). A rendezvényekből származó bevételek továbbra is elsősorban a továbbképzés jellegű,
akkreditált földmérő napok részvételi díjából származnak, amelyeken 2017‐ben a jelenléti ívek tanúsága szerint
1251 fő vett részt összesen. Nem részvételi díjas rendezvényeinken is további több száz fő fordult meg (Európai
Földmérők és Geoinformatikusok Napja, Szenior klub összejövetelei, rendszeres szakmai kiselőadások,
Földtudományos Forgatag stb).
A gazdálkodásunkkal kapcsolatos részletes pénzügyi beszámolót az Országos Bírósági Hivatal PK‐342 sz.
nyomtatványon kötelezően nyilvános beszámolója tartalmazza.

el

őt

Ahogyan az előzőekből is kiderült 2017‐ben ismét közel 2000 főt mozgattak meg rendezvényeink. Földmérő
napokat 2017‐ben Békés, Borsod, Nógrád, Pest, Szabolcs‐Szatmár, Vas és Zala megyében rendeztek helyi
csoportjaink, szakosztályaink féléves programjai keretében a Fotogrammetriai és Távérzékelési, a Kartográfiai, a
Geodéziai, a Mérnökgeodéziai, a Szakmatörténeti, valamint a Felmérési és Területrendezési Szakosztály
szervezésében összesen 16 szakmai előadásra került sor. A testületi ülések tekintetében az IB hat, a Választmány
három, a Közgyűlés két alkalommal ülésezett. Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napján 2017‐ben is
különösen nagy volt a fiatalok érdeklődése, még a délutáni előadásokon is teltház (közel 200 fő) volt. A Fővárosi és
Pest Megyei területi csoport földmérő napjai pedig külön kiemelést érdemelnek mind a létszám, mind a pénzügyi
eredmény szempontjából.

Kitüntetések
2017‐ben a Lázár deák emlékérem kitüntetéssel Dr. Busics György tagtársat jutalmaztuk.
Az Erdélyi Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékérmet Zágorszki Tibor erdélyi
kolléga Szekszárdon, a 31. Vándorgyűlésünkön, hazai díjazottunk, dr. Varga Gábor pedig Tusnádfürdőn, az EMT
rendezvényen vehették át. A határainkon túli és az anyaországi magyarok földmérési, kataszteri és térképészeti
kapcsolatainak és a nemzeti értékeknek a megőrzése mellett fontos szerepe van e díjnak a szakembereink
nyilvános megbecsülése tekintetében is.

Együttműködés társszervezetekkel
•

A Magyar Mérnöki Kamarával továbbra is érvényes együttműködési megállapodásunk alapján közösen
viseljük a CLGE nemzetközi földmérő szervezetben végzett szakmai tevékenység költségeit.
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2017. július 6‐án az Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportjával
kötöttünk együttműködési megállapodást.
Az FM Oktatási Főosztályával együttműködési megállapodásunk van, amelynek értelmében a
Társaságunk egy főt delegál a földmérő és térképész technikusminősítő vizsgabizottságokba.
Az FM Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetésével is jó a kapcsolatunk, a jogszabály alkotás
menetébe iktatott módon, rendszeresen kérik a különféle szakmai jogszabály tervezeteik MFTTT által
történő véleményezését, amelyet rendre meg is teszünk a szakosztályok és területi csoportok széleskörű
bevonásával. 2017‐ben is véleményeztük az aktuális jogszabályokat, előkészítettük a tervezeteket, így
segítve az ágazati irányítás munkáját. Felkérésünkre rendszeresen tartanak előadásokat aktuális
témákban rendezvényeinken.
Kiemelten jó kapcsolatunk folytatódik a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztályával, az intézmény továbbra is biztosítja a titkárság, a szerkesztőség és a testületi
ülések helyszíneit, a titkárság működési feltételeinek egy részét, és a Társaság honlapjának a fenntartását.
A főosztály kutatási‐fejlesztési tevékenységeiről és eredményeiről munkatársai sikeres előadásokat
tartanak rendezvényeinken.
Tagja vagyunk a HUNAGI alapítványnak, elnökével együttműködési kapcsolatot tartunk fenn, egymás
rendezvényeit hirdetjük, illetve nagy számban részt veszünk rajta.
Együttműködési megállapodás keretében működünk együtt a Földtudományi Civil Szervezetek
Közösségével (FÖCIK).
A felszámolás alatt álló MTESZ‐szel való együttműködésünk sajnos most már valóban csupán a közös
anyagi érdekeltségek elszámolására korlátozódik.
Sok éve szoros együttműködésünk az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, annak
Földmérő Szakosztályával. Minden évben nagy létszámmal veszünk részt az Erdélyi Földmérő Napok
rendezvényén. Emellett idén negyedszer adtuk át a közösen alapított Márton Gyárfás emlékérmet
(magyar részről dr. Varga Gábor, erdélyi részről Zágorszki Tibor).
Idén is jutalmazással támogattuk a felsőfokú oktatási intézményekben (BME, NYME GEO) a diplomaterv
pályázatokat, valamint a TDK konferenciákat. Cél szerinti juttatásaink között szerepel a díjazottak részére
kiosztott egy éves ingyenes tagság, mely a GKE lap küldésével jár együtt).

Geodézia és Kartográfia
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Továbbra is fontos feladatunk a Geodézia és Kartográfia szaklap kiadása, és megjelentetésének biztosítása.
Társaságunk gazdasági helyzete sajnos továbbra sem teszi lehetővé a havonkénti megjelenést. A hagyományos
megjelenéssel párhuzamosan, elsősorban annak kiegészítéseként az MFTTT honlapján elérhető a lap részleges
tartalma, aminek bővítése és fejlesztése a pályázatokon elnyert támogatás függvényében valósulhat csak meg.
Természetesen ettől függetlenül is – egyelőre önkéntes munkában – munkatársaink folyamatosan igyekeznek
minél kezelhetőbb és a mai igényeket kielégítő felületet létrehozni.
Nagy előrelépés a lap elektronikus eléhetősége tekintetében, hogy 2017 novemberétől a Geodézia és
Kartográfia újra indexelt a Scopus adatbázisban. A Scopus a lektorált tudományos folyóiratok, könyvek és
konferencia kiadványok legnagyobb absztrakt és hivatkozás online adatbázisa, a holland Elsevier Kiadó egyik
kiemelkedő terméke, mely a tudományos folyóiratok cikkeinek absztraktjait és hivatkozásait tartja nyilván.
Összesen több mint 5 ezer kiadó 20 ezer lektorált folyóiratát indexeli a műszaki‐, orvos‐, élet‐, fizikai, társadalom‐,
művészet‐ és humántudományok területéről (https://www.elsevier.com/solutions/scopus).
Szintén növeli a folyóirat tekintélyét, hogy 2017‐től a Geodézia és Kartográfia tartalmával bővül az
Országos Széchenyi Könyvtár EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) nevű gyűjteménye, valamint,
hogy az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogató közreműködésével a folyóirat cikkei interneten elérhető
elektronikus változatai DOI azonosítót kapnak.

Nemzetközi szervezeti munka
2017. első félévében mind a négy nemzetközi szervezet tagdíja, illetve azóta a 2018. évi tagdíjak is átutalásra
kerültek. A bizottságok elnökeitől kapott részletes beszámolók alapján idén is eredményes munkát végeztek e
szervezetekben tagtársaink.

ICA
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A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association – ICA) elnöksége az ELTE
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék szervezésében 2017. II. 13–15‐én tartotta ülését a lágymányosi
kampuszon.
A Térképészeti Tudományos Nap (2017. XII. 1.) előadásai a követezők voltak:
• Zentai László, az MTA doktora, a Nemzetközi Térképészeti Társulás főtitkára: Megnyitó
• Márkus Béla, a műszaki tudomány kandidátusa, professor emeritus (Soproni Egyetem): Kollaboratív
tananyagfejlesztés
• Kállai Attila PhD, egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Csata‐ és hadszín¬térkutatások
térképészeti támogatásának tapasztalatai
• Albert Gáspár PhD, egyetemi adjunktus, Szigeti Csaba, doktorandusz: Kísérleti térképészet a XXI. században,
avagy a digitális térkép személyre szabása
• Faragó Imre, tanszéki mérnök: Tájrendszerek a kartográfiában
• Márton Mátyás, az MTA doktora, professor emeritus, Gede Mátyás PhD, egyetemi adjunktus, Ungvári
Zsuzsanna, egyetemi adjunktus: 10 esztendős a Virtuális Glóbuszok Múzeuma
A 2017‐es washingtoni ICA konferenciára a korábbi éveknél kicsit a korábbi éveknél kisebb számú magyar előadást
küldtünk be. A külföldön tanuló doktoranduszokon kívül az alábbi magyar kollégák előadásait fogadták el: Albert
Gáspár, Gede Mátyás, Hargitai Henrik, Klinghammer István, Pődör Andrea, Jesus Reyes és Zentai László, Szigeti
Csaba (doktorandusz). Pődör Andrea és Zentai László közös előadását beválogatták a konferencia előadás
kötetébe. Jesus Reyes és Klinghammer István előadása a Cartographic Journalban jelenik majd meg.
A 2017‐es konferenciához kapcsolódóan lezajlott a Barbara Petchenik térképes gyermekrajz‐verseny hazai
fordulója. Idén 16 település 19 intézményéből 191 db munka érkezett az ELTE Térképtudományi Tanszékre,
amelyekből a zsűri kiválasztotta azt a hat térképrajzot, amely Magyarországot képviseli a július 2 és 7 között
Washingtonban megszervezett nemzetközi kiállításban és döntőben. Részletesebb információk a verseny
honlapján: http://terkepismeret.elte.hu/2017‐es‐verseny
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A FIG Magyar Nemzeti Bizottság (Federation Internationale des Geometres –FIG) a földmérők nemzetközi
szervezete, mely munkáját tíz bizottságban végzi. A munkabizottságok feladatait és munkatervét a FIG
kongresszusokon megrendezett közgyűlések hagyják jóvá négy éves periódusokra. A legutóbbi kongresszus 2018
májusában volt Isztambulban.
Magyar vonatkozásban hagyományosan jelentős szerepet töltöttünk be a 2. (Szakmai oktatás) és 7.
(Kataszter‐földügyi igazgatás) Bizottságban, ahol a bizottság elnökeit és titkárait az NymE GEO, és a FÖMI adta
2010‐ig. Ezen kívül szintén hosszú múltra tekint a magyar aktív részvétel a 3. Bizottságban (Térinformáció
Menedzsment) is, aminek témakörei rendkívül tág spektrumot ölelnek át, az e‐közigazgatástól a térbeli
adatinfrastruktúra kialakításának technológiáit, szabványait is beleértve.
Elsősorban a jelentősen leszűkült anyagi lehetőségek miatt a magyar aktivitás az utóbbi években, így
2017‐ben is a korábbi évekhez képest sajnálatos módon csökkent. A kollégák ennek ellenére megpróbálnak
folyamatosan részt venni a Bizottságok rendezvényein és munkájában. A bizottság jelentős erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a fiatal kollégák és szakirányú felsőfokú intézmények hallgatói is bekapcsolódjanak a
nemzetközi szakmai munkába, elsősorban a FIG Fiatal Földmérők Hálózatán keresztül. Fontos kiemelni, hogy az
MFTTT FIG 2. Oktatási Bizottsága Székesfehérváron immár két évtizede minden évben megrendezi a GISopen
elnevezésű földügyi, földmérési, térinformatikai konferenciáját.
2017. május 29. és június 2. között került sor Helsinkiben, Finnországban a FIG 79. Munkahetére, „A holnap
világát mérjük – A digitalizációtól a kiterjesztett valóságig” címmel.


CLGE
Az Európai Földmérők Tanácsa (Comité de Liaison des Geometres Européens – CLGE) 2017. évi közgyűlésén
Domokos György képviselte hazánkat, aki harmadik éve tevékenykedik, mint "auditor" (a kincstárnok által készített
nyilvántartások, kimutatások, jelentések ellenőreként). A szervezet kiemelkedő nemzetközi programja, az Európai
Földmérők és Geoinformatikusok Napja, mely 2013 óta az egyik legnépszerűbb esemény hazánkban is. A
szervezet évente változó, de központilag ajánlott téma köré szervezett konferenciák keretében igyekszik a szakma
érdeklődési körébe bevonni a széles nagyközönséget. 2017‐ben Guillaume Henri Dufour tábornok (1787–1875) a
svájci állami térképészeti hivatal (Bundesamt für Landestopografie, Swisstopo) alapítója és első igazgatója, az azóta
már lezajlott 2018. évi rendezvényen pedig Carl von Ghega (született Carlo Ghega, Velence, 1802. január 10. –
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Bécs, 1860. március 14.) a semmeringi vasút tervezéséről és építéséről híressé vált osztrák mérnök munkásságára
emlékezett a szakma.
Hazánk javaslatára reméljük, hogy 2019‐ben Eötvös Loránd (halálának 100. évfordulójával egy időben) személye
kerül majd ünneplésre európai szinten is.


ISPRS

Tervek a 2018. évben:

er

je

sz

té

s

A Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing – ISPRS) Magyar Nemzeti Bizottsága (MNB) képviseli a magyar szakembereket a szakma legnagyobb
taglétszámú és súlyú szervezetében.
Az éppen aktuális időszak a 2016‐2020 közötti. 2016‐ban Prágában rendezett kongresszuson határozta
meg az ISPRS közgyűlése az új bizottságokat (Commission‐öket), munkacsoportokat (Working group‐okat) és a
tisztségviselőket. A bizottságok vezetői a munkacsoport vezetőkkel egyeztetve meghatározták a jelen ciklus
munkabeosztását, várható eredményeket. A kongresszusról, a szakmai szervezet célkitűzéseiről, felépítéséről a
Geodézia és Kartográfia lap 2016. évi 9‐10. számában Barsi Árpád és Lovas Tamás szerzők részletesen beszámoltak.
A félidő kiváló lehetőséget ad arra hagyományosan, hogy az időközben megszületett tudományos
eredményeket be lehessen mutatni, így minden bizottság egy‐egy szimpóziumot rendez. 2018‐ban a következő
szimpóziumok voltak/várhatók:
Comm. I (szenzor rendszerek bizottság): Karlsruhe, Németország, október 9‐12
Comm. II (fotogrammetria bizottság): Riva del Garda, Olaszország, június 4‐7
Comm. III (távérzékelés bizottság): Peking, Kína, május 7‐10
Comm. IV (térbeli információs tudomány bizottság): Delft, Hollandia, október 1‐5
Comm. V (oktatási bizottság): Dehradun, India, november 20‐23.
Az eddig megrendezett pekingi szimpóziumon hazánkat a BME Fotogrammetria és Térinformatika
Tanszékének oktatói képviselték (Barsi Árpád, Kugler Zsófia és Szabó György). A szimpóziumon a munkacsoportok
beszámoltak az előző két év munkájáról, a szervezett rendezvényekről, tudományos kiadványokról. Javaslatok
hangzottak el a testület vezetősége felé a jövőbeli rendezvények népszerűsítése, a közlemények megjelentetése és
más fontos kérdések kapcsán.
Az ISPRS közgyűlése szavazott Prágában továbbá a következő kongresszus megrendezéséről is. Ennek
megfelelően a magyar nemzeti bizottság és a hazai szakemberek is készülnek a Franciaországban, Nice‐ban
rendezendő kongresszusra, amelynek várható ideje 2020. június 14 és 20 között lesz.
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2018‐ban a Fővárosi és Pest Megyei csoport ismét rekord számú résztvevővel rendezte meg az immár
hagyományos tavaszi továbbképzését, melyet idén is megelőzött az Európai Földmérők és Geoinformatikus Napja
rendezvény. Továbbra is próbálkozunk pályázati úton pénzügyi forráshoz jutni, egyelőre a tavalyinál szerényebb
eredménnyel.
Fontos feladatunk – tagságunk jelzett igényei alapján – a továbbképzések szervezésében való még
szorosabb együttműködés kialakítása a Mérnöki Kamarával, illetve a tagság fiatalítása, a fiatal szakemberek
bevonása a civil feladatok mellett a társaság szakmai munkájába előadóként, résztvevőként, szervezőként
egyaránt.

2018. május 22.
összeállította:
Dobai Tibor főtitkár
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A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Felügyelő Bizottságának
JELENTÉSE
a 2017. évi tevékenységéről
A Felügyelő Bizottság a 2017. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően
végezte munkáját.
A Felügyelő Bizottság rendszeresen képviseltette magát az Intéző Bizottság és a Választmány ülésein,
tagjai tájékozódtak a szakosztályok és a vidéki csoportok munkájáról, törvényes és alapszabályszerű
működéséről. Tagjai javaslataikkal, tanácsaikkal segítették a vezetők munkáját.
A Felügyelő Bizottság vizsgálataihoz szükséges iratokat, adatokat a Társaság ügyvezető titkára Szrogh
Gabriella bocsátotta rendelkezésünkre, aki készséges és együttműködő volt.
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A Társaság elfogadott költségvetését az Intéző Bizottság az év folyamán rendszeres időközönként
áttekintette, kontrolálta.
A Társaság IB-, Választmányi- és közgyűlési jegyzőkönyveiről néhány esetben hiányoznak a
hitelesítő aláírások.
A közgyűlés által elfogadott 2107-es Költségvetési terv nincs hitelesítve.
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A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte és vizsgálta a Társaság közhasznú tevékenységét, szervei
határozatainak végrehajtását, a rendelkezésre álló eszközök hatékony és célszerű felhasználását,
költségvetését és pénzügyi gazdálkodását, melynek során a 2017. évre vonatkozóan az alábbiakat
állapította meg:

A fentieket immár sokadszor kellett megállapítania az FB-nek.
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A Társaság számviteli bizonylatainak többségét, a banki pénzforgalomban történő számla
kiegyenlítés okmányait, a könyvelést végző Bodricont Kft.-től bekérve, a kézipénztár forgalmára
vonatkozó bevételi bizonylatokat szúrópróbaszerűen a kiadási bizonylatokat (számlákat) tételesen,
a Társaság irodájában tekintettük át. A bemutatott okmányok alapján megállapítottuk, hogy a
bevételek és a kötelezettségek teljesítésének banki bizonylatai, valamint a készpénzfizetési
számlák könyvelése megtörtént.
A Társaság Pénzügyi Politikáját továbbra is a 2001-es keltezésű elavult belső szabályzat képezi.
A havi pénzforgalmi kimutatások áttekintése során megállapítottuk, hogy a hatályos pénzügyi
politikában rögzített, a házipénztárban tartható 500 000 forintos készpénz határt nem lépték túl.
A kifizetések alapjául szolgáló bizonylatok (számlák) tekintetében az általunk vizsgált időszakban
a főtitkár, vagy alkalmanként az elnök, aláírásával igazolta a kifizetések jogosságát. A
gazdálkodás, a kiadások ellenőrzése a főtitkár részéről folyamatos. Ugyanakkor néhány hónap
kiadási számlái nincsenek jóváhagyva (a főtitkár által igazolva) vagy több hónap kiadási számlái
nincsenek egyenként, hanem csak „kötegelve” leigazolva, a időszaki pénztárjelentések havi
zárásának közel felét a főtitkár nem ellenőrizte. Felesleges beszerzésekre, pazarló gazdálkodásra
utaló számlákat nem találtunk. Negatív észrevétel, hogy a főtitkár kiküldetését saját maga és az
ügyvezető igazolta. Ez esetben célszerű lenne, ha az elnök igazolná a kiküldetés jogosságát.
Az anyagnyilvántartások, anyagleltár, anyagforgalom bizonylatolása tekintetében nem találtunk
anyagmozgásra vonatkozó dokumentumokat (kiadványok, plakettek forgalmazása). A
pénzeszközök leltározása december 31.-ei fordulónappal megtörtént. Tételes anyag, ill. eszköz
leltározás az ellenőrzés időpontjáig nem történt. A könyvelő által készített anyagnyilvántartás nem
állt rendelkezésünkre. A horvátzsidányi Szt.Tamás szobor helyzetének rendezése még
folyamatban van. Az ügyvezető titkár részéről bizonytalanságot tapasztaltunk a kizárt tagokkal
szembeni tagdíj követelés leírását illetően.
Áttekintve a Társaság által kötött munka-, megbízási és egyéb kötelezettségvállalási szerződéseket
megállapítható, hogy nem találtunk észrevételre okot adó tartalmat.
Az ügyviteli helyzetet vizsgálva, megállapítottuk, hogy az iratok, alapokmányok nyilvántartása
folyamatos és rendszeres. A fontosabb iratok témakörönként, áttekinthetően külön gyűjtő
dossziékba vannak rendezve. A nyilvántartás alapját az Iktató könyv képezi, amelyben az iratokat
naptári évenként új fejezetbe rendezve, keletkezésükkor illetve érkezésükkor iktatnak. Továbbra is
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hibásnak tartjuk azt a gyakorlatot, hogy a Társaság Alapokmányait és hosszú lejáratú
dokumentumait, Főnyilvántartó-könyv helyett, az Iktatókönyvben tartják nyilván. Néhány
gyűjtőbe rendezett szerződés MFTTT-s nyt. száma hiányzik (nincs iktatva).
A Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről
megállapítható, hogy az – a tapasztalt hiányosságok ellenére – összességében áttekinthető és
valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról és ügymenetéről.
•

A Társaság könyvelését 2017. évben is a Bodricont Kft. végezte. A Társaság könyvvizsgálatra
nem kötelezett, de beszámolóját – a legfőbb vezetőtestület határozata alapján – a korábbi években
független könyvvizsgálóval ellenőriztette, azért, hogy a Felügyelő Bizottság a Társaság pénzügyi
gazdasági tevékenységét – a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját – a
könyvvizsgálói jelentés szakmai támogatottságával vizsgálhassa. A 2017. évi könyvvizsgálói
jelentés nem készült el 2018 .05. 23-ig.
A Társaság egyszerűsített éves beszámolójából megállapíthatóan 2017. évben vállalkozási
tevékenységet nem végzett. A közhasznú tevékenység összes bevétele 19 948 eFt, összes
ráfordítása 17 869 eFt és így az eredmény (az előző évi -1 645 eFt-al szemben) 2 079 eFt.
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A Felügyelő Bizottság továbbra is fontosnak tartja a tagnyilvántartás naprakészségét, és a
változások folyamatos vezetését.
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A vonatkozó előírásoknak /Alapszabály 12§/5-bek, a Társaság Ügyrendje 2§/2-bek és II.1.1 pont/
mindenben megfelelő, a tényleges tagságot dokumentáló és naprakészen vezetett tagnyilvántartás
még most sem készült el.
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A jelenlegi nyilvántartás a tagsági viszonyok további tételes vizsgálatát és a hiányzó adatok adatvédelmi előírások figyelembe vételével történő - pótlását követően alkalmas lehet az
előírásoknak is mindenben megfelelő adatbázis készítésére. Ennek hiányában a Titkárság továbbra
sem tudja megfelelően ellátni ügyrendjében -a naprakész nyilvántartás körében - előírt feladatait.
Megállapítható, hogy a tagfelvétel ill. megszüntetése - bár a megszüntetés vonatkozásában 2017
évben intézkedés történt - nem mindenben az alapszabályban /12§ és 13§/ előírtak szerint történik.
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Már a területi szervezeteknél és szakosztályoknál - ahol a vezetőségnek az új felvételekről
döntenie kell - a kapcsolatos dokumentációk is hiányoznak, így a felvételről sem a belépőt sem a
főtitkárt nem értesítik.
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Az ügyvezető titkár tájékoztatása szerint 2017. december 31-én összesen 531 egyéni tag és 33
jogi/szervezeti tag szerepel a nyilvántartásban. A tagdíját a megelőző három évben nem fizető 43
fő tagságát - az előírásoknak megfelelő eljárás eredményeként - az Intézőbizottság határozatával
2017. évben megszüntette, további 10 fő tagsága elhalálozás miatt szűnt meg.
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Az új tagok száma 34 fő volt /6 fő jutalomtagság, 28 fő egyéni tag/
Szervezeti taggá történő felvételről kérelemre, az Intézőbizottságnak kell döntenie!! A múlt évben
4 új szervezeti tagunk lett!/HERE Technologies, Nivellum Kft, Infobex és 3D Geosolitions
Hungary Kft./ míg 1 szervezeti tag /Geofor Kft/ kilépett, de ez ügyben Intézőbizottsági határozat
nem található!
A tagdíjak megfelelő időben történő fizetésére - késedelem esetén - a Titkárság a tagot esetenként
szóban, telefonon vagy e-mail útján is rendszeresen kéri. /2017 évi tagdíját vizsgálatunk
időpontjáig 429 fő megfizette.
Az ügyvezető titkár tájékoztatása szerint a hiányosságok megszüntetése érdekében jelenleg egy
adatvédelemmel is ellátott adatbázis készítése van folyamatban. Ezzel lehetővé válik a személyes
adatokkal szinkronban minden szükséges adat/információ - pl. a továbbképzéseken szerzett IRM,
GDT pontok - nyilvántartása is.
Javasoljuk az Intézőbizottságnak, hogy ezen új adatbázis tervezetet vizsgálja meg, határozattal
hagyja jóvá, és ezzel együtt elkészítésének határidejét is határozza meg.
Így újra javasoljuk, hogy az IB ezentúl minden évben foglalkozzon a tagok törlésének
Alapszabály szerint rá ruházott feladatával és különös tekintettel a tagdíj befizetések
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könyvvizsgáló által is észrevételezett – a számviteli előírásokkal is összhangban lévő –
kezelésével, nyilvántartásával.
•

A Felügyelő Bizottság vizsgálta a Társaság szakosztályainak és területi csoportjainak működését
is, melynek eredményeként az elmúlt évekbeli jelentésben megfogalmazott véleménye,
megállapítása nem változott.
-
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a területi szervezetek és vezetőinek központi nyilvántartása hiányos, az időközi
változásokat nem tartalmazza.
A szakosztályok tagjainak létszáma – miután nem vezetnek nyilvántartást – ma sem
állapítható meg.
A kollégák érdeklődése nem korlátozódik egy vagy két szakterületre, ezért több esetben
párhuzamosan több szakosztály munkájában is részt vesznek.
A szakosztályok rendezvényei nyitottak, több esetben közösek. A legaktívabb szakosztályok
évente 4-6 konferenciát, szakmai napot, előadást rendeznek. Kiemelkedik közülük a
Szeniorok Tóth Ágoston Klubja és területi csoportok közül a Fővárosi és Pest Megyei, a
Békés megyei, a Vas megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és a
Baranya megyei.
A szakosztályok önkéntes alapon - gyakorlatilag ellenőrzés, nélkül – működnek. Munkatervet
a titkárság ismeretei szerint nem készítettek, azt nem küldték meg az elmúlt években az IBnek, holott ezt az Ügyrend 5. §. (1) bekezdése előírja. Csupán a szakosztályok egy része végez
valós tevékenységet. Pozitív fejlemény, hogy 2017-ben több területi csoport és szakosztály
(Fotogrammetriai és Geodéziai szakosztály, Békés és Vas megyei csoportok és a Nyíregyházi
területi csoport) is beszámolt munkájáról az IB üléseken. Ajánlatos lenne, ha az ügyrendnek
megfelelően az IB minden évben bekérné a szakosztályok éves munkatervét, illetve
félévente a tervezett rendezvények listáját. Ily módon a szakosztályok munkáját is
stimulálni lehetne.
Külön ki kell emelni, hogy a társaság tagságának hosszabb távú fenntartása érdekében
szükséges lenne az Oktatási és Ifjúsági szakosztály tevékenységének a megerősítése és az FIG
Young Surveyors Network-ben a hazai fiatalok aktivitásának javítása.
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Összefoglalva:
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A közhasznú szervezetekről szóló törvény és a vonatkozó előírások szerint a Társaság elkészítette
közhasznúsági jelentését, melynek elfogadása és jóváhagyása a Társaság legfelsőbb szervének - a
közgyűlésnek - kizárólagos hatásköre.
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Javasoljuk, hogy az IB intézkedjen a független könyvvizsgálói jelentés mielőbbi elkészítéséről, és
ha annak tartalma szükségessé teszi akkor az IB haladéktalanul intézkedjen egy rendkívüli
közgyűlés összehívásáról.
Javasolja ezért a Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését fogadja el.

Budapest, 2018. május 23-án.
Toronyi Bence
FB elnöke
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