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2016.
1. Számviteli beszámoló és Vagyon felhasználása
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A számviteli törvénynek és kapcsolódó előírásoknak megfelelően Társaságunk összeállította a 2016. évre
vonatkozó gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót, melynek alapján erőforrás és társadalmi
támogatottság tekintetében is megfeleltünk 2016-ban a 2011. évi CLXXV. tv 32. § által törvény által előírt, a
közhasznú jogálláshoz szükséges feltételeknek.
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A 2016. évi mérleg főösszege 5041 ezer forint, adózott eredményünk pedig sajnos negatív, -1645 ezer forint.
Ennek oka egyrészt a 2016. év tervezettnél kevesebb pályázati és egyéb központi támogatásból származó
bevétele, valamint a készleten lévő (évek óta értékesítésre nem került) kiadványainkra elszámolt 90%-os
értékvesztés, valamint néhány évek óta behajthatatlan követelés kivezetése.

1 (Békés)

6 412

A mérleg és eredmény részletes számviteli adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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2. Támogatások felhasználása
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Központi költségvetési forrásból 2016-ban 1 % SZJA felajánlásból 145.000 forint érkezett számlánkra., melyet
részben működésünkre, illetve a Geodézia és Kartográfia folyóirat kiadási, postázási költségeire fordítottunk.
További 541 000 Ft támogatás, illetve adomány érkezett elsősorban a földmérők védőszentje, Szent Tamás
Apostol szobrának felállítására. A szobrot 2016. július 3-án avattuk föl, és terveink szerint ezzel hagyományt
teremtve a jövőben évente megkoszorúzunk. Tagdíjként történt befizetésből 6 412 000 Ft bevételünk keletkezett.

3. Cél szerinti és vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Vezető tisztségviselőink 2016-ban is társadalmi munkában végzik munkájukat.

4. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

EL

2016-ban 22 új egyéni belépőt regisztráltunk. Ezzel tényleges aktív tagjaink száma 550 fő, jogi tagként pedig 32
vállalkozást, intézményt stb. tartunk nyilván. (Két vállalkozás a kis létszáma miatt inkább egyéni tagdíjat fizet,
egy vállalkozásnak pedig több éve húzódó tagdíj-kintlévősége miatt szűnt meg a tagsága).
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 2016-ban kiemelkedően nagy létszámmal, közel 200 fő (főleg fiatal diákok) részvételével került
megrendezésre. A Magyarhoni Földtani Társulattal együttműködve társszervezőként ismét aktív részt vállaltunk a
Földtudományos Forgatagon, a most már hagyományosan 400 fő fölötti létszámmal zajló ún.„Osztatlan közös”
rendezvény pedig 2016-ban is két időpontra kellett meghirdetni a kimagasló érdeklődés miatt. Továbbra is
nagyon népszerűek voltak a továbbképzéssel egybekötött földmérő napok (Vas, Békés, Pest, Tolna) 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 igen emlékezetes program volt a Vas megyeiek szervezésében júniusban a
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Felvidéki kirándulás, illetve különösen aktív a Szeniorok Tóth Ágoston Klubja, akik négy alkalommal is nagy
létszámban gyűltek össze családi hangulatú rendezvényeiken. Különösen nagy esemény volt a földmérők által
készített térképek hitelességének és pontosságának fontosságát hirdető Szent Tamás apostol szobrának felállítása.
2016. július 3-án közel 100 földmérő zarándokolt el a Vas megyei Horvátzsidány melletti Péruska erdőbe, hogy
személyesen vegyenek részt a szobor felszentelésén.
A rendezvényekről szóló beszámolók, az előadások többsége elektronikusan letölthető tagjaink számára a
www.mfttt.hu felületén, illetve a legérdekesebbek kéthavonta olvashatok szakfolyóiratunkban is.
A Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat kiadásával az információ-igényének kielégítése mellett publikációs
lehetőséget is teremtünk szakembereink. 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. Több éve folyamatban van a
folyóirat tartalmának digitális megjelenésének előkészítése, amely csupán anyagi okok miatt késlekedik. Pályázati
úton próbáljuk megteremteni az anyagi forrást a feltételekhez, eddig sajnos sikertelenül.
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 38. alkalommal került átadásra, 2016-ban Dr. Márton Mátyásnak
ítélte a vezető testület. A Márton Gyárfás Emlékplakettet 2016-ban magyar részről Homolya András, erdélyi
részről Márton Huba 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. Együttműködési megállapodás keretében működünk együtt a Földtudományi
Civil Szervezetek Közösségével (FÖCIK), az MFGVE-vel és a Magyar Mérnöki Kamarával. Az Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT), annak Földmérő Szakosztályával már sok éve szoros
együttműködésünk, minden évben nagy létszámmal veszünk részt az Erdélyi Földmérő Napok rendezvényén.
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.

EL

Budapest, 2017. május 20.

Összeállította:
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.22 15.24.50
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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
az MFTTT 2016. évi tevékenységéről
Tisztelt Választmány, Elnök Úr, Kedves Tagtársak!

Operatív tevékenység – működés – gazdálkodás
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Társaságunk 2015-ben helyreállt gazdasági egyensúlyát sajnos nem tudtuk megtartani, az elmúlt év közel
3 milliós pozitív mérlege után 2016-ban – bár kötelezettségeink maradéktalan teljesítése mellett - de
negatív eredménnyel zárunk. Ennek több oka is közül mindenképpen kiemelendő, hogy egyrészt a
tervezettnél jóval kevesebb központi támogatáshoz jutottunk az elmúlt évben. Szükségessé vált továbbá
néhány évek óta behajthatatlan követelés kivezetése is, valamint jelentősen csökkentette az eredményt,
hogy könyvvizsgálói utasításra a készleten lévő (évek óta értékesítésre nem került) kiadványainkra 90%os értékvesztést kellett elszámolnunk a könyvelésben.
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Titkárságunk továbbra is egy főállású ügyvezető titkár és egy nyugdíjas kisegítő munkatárssal dolgozik,
működése – a 2014. szeptember 30-án született jogerős bírósági határozat értelmében – közhasznúnak
minősül. Az alapműködést a tagdíjak, támogatások, részvételi díjak és a kiadványaink értékesítéséből
származó bevételek biztosítják. 2016. évi negatív eredményünkhöz nagy mértékben hozzájárult a
pályázati és központi költségvetési támogatások hiánya, de hiányzott a 2015-ös Vándorgyűlés
szponzorainak közreműködése is.
Taglétszámunk emelkedése is megtorpant az előző évhez képest (míg 2015-ben 65 új egyéni
belépőt, valamint 1 új jogi tagot regisztráltunk, 2016-ban mindössze 22 új belépőnk van). A
rendezvényekből származó bevételek elsősorban a továbbképzés jellegű, akkreditált földmérő napok
részvételi díjából származnak. A rendkívül népszerű, nagy létszámmal szervezett eseményeken 2016-ban
közel 900 fő vett részt összesen. (A részvételi díjak szükségszerű alacsonyan tartása miatt a pénzügyi
eredményen sajnos nem érvényesül ez a népszerűség.) Nem részvételi díjas rendezvényeinken is további
több száz fő fordult meg (Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja, szoboravatás, Szenior klub
összejövetelei, rendszeres szakmai előadások, Földtudományos forgatag stb.
Aktív, azaz tagdíj-elmaradással nem, vagy csak kismértékben rendelkező egyéni tagjaink száma
(a beszámoló megírásának időpontjában): 550 fő; jogi taglétszámunk 32 (zrt-k, kft-k, bt-k stb.). A
részletes pénzügyi beszámolót a közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Mint minden évben, ismét szeretnénk megköszönni a Bp. Főv. Kormányhivatala segítségét abban,
hogy működésünk egyik elengedhetetlen technikai része, a weboldal, a BFKH munkatársainak önzetlen
segítségével továbbra is zavartalanul működik.
Kiemelt köszönet illeti a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat főszerkesztőjét és
szerkesztőbizottságát, akiknek az önkéntes munkája nélkül már nem tudnánk a lap költségeit kifizetni.
Rendezvények
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Ahogyan az előzőekből is kiderült 2016-ban mindösszesen 1500–2000 főt mozgattak meg
rendezvényeink. Földmérő napokat 2016-ban Vas, Békés, Pest és Tolna megyében rendeztünk,
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. A testületi ülések tekintetében az IB hat, a
Választmány három, a Közgyűlés két alkalommal ülésezett. Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok
Napján 2016-ban különösen nagy volt a fiatalok érdeklődése, még a délutáni előadásokon is teltház (közel
200 fő) volt. Különösen nagy esemény volt a Szent Tamás szobor felavatása Horvátzsidányban, ahová
külön kirándulást is szervezett a Tóth Ágoston Klub ebből az alkalomból. A Fővárosi és Pest Megyei
területi csoport földmérő napjai pedig külön kiemelést érdemelnek mind a létszám, mind a pénzügyi
eredmény szempontjából.
Kitüntetések
2016-ban külföldi tiszteleti tagot nem választott a közgyűlésünk, a Lázár deák emlékérem kitüntetéssel
Dr. Márton Mátyás tagtársat jutalmaztuk.
1

Az Erdélyi Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékérem átadására a
Vándorgyűlésünkön került sor, mellyel Homolya Andrást és Márton Hubát tüntettük ki. 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
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Az MFGVE-vel és a Magyar Mérnöki Kamarával továbbra is érvényes együttműködési
megállapodásunk alapján közösen viseljük a CLGE nemzetközi földmérő szervezetben végzett
szakmai tevékenység költségeit.
Az FM Oktatási Főosztályával együttműködési megállapodásunk van, melynek értelmében a
Társaságunk egy főt delegál a földmérő és térképész technikusminősítő vizsgabizottságokba.
Az FM Földügyi 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. 2016-ban 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 Homolya András, erdélyi részről Márton Huba).
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).
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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 cask meg. Természetesen ettől függetlenül is – egyelőre önkéntes munkában –
munkatársaink folyamatosan igyekeznek minél kezelhetőbb és a mai igényeket kielégítő felületet
létrehozni.
Nemzetközi szervezeti munka
2016. első félévében mind a négy nemzetközi szervezet tagdíját átutaltuk. A bizottságok elnökeitől kapott
részletes beszámolók alapján idén is eredményes munkát végeztek e szervezetekben tagtársaink.
Tevékenységük részletes összefoglalója honlapon olvasható, itt csak röviden, a legfontosabbakat emeljük
ki.
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Az ICA számára a 2016-os év az ICA által kezdeményezett a Térkép Nemzetközi Éve volt. Ennek
legfontosabb hazai eseménye a Térképészeti Tudományos Nap volt melyet a Magyar Tudományos
Akadémia Földtudományok Osztálya Társadalom- és Természetföldrajzi Tudományos Bizottságainak
Kartográfiai Albizottságával közösen szerveztünk 2016 decemberében az MTA épületében. A
rendezvényen előadást tartott Georg Gartner, az ICA előző elnöke is. Részletes információk a rendezvény
honlapján: http://lazarus.elte.hu/hun/mta-kart/ttn-2016/ttn2016.htm
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 gyermekrajzverseny 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
További fontos események az ICA Magyar Nemzeti Bizottság 2016-os tevékenységéből:
•
Áprilisban Zentai László két előadást tart Novoszibirszkben az InterCarto-GeoSiberia
2016 kongresszuson.
•
Szintén áprilisban az ICA 11. International Workshop on Digital Approaches to
Cartographic Heritage rendezvényén Rigában négy magyar előadás hangzott el.
•
Májusban Klinghammer István akadémikus, az ELTE korábbi rektora, az ICA
tiszteletbeli tagja az ELTE díszdoktora lett.
•
Júniusban a 6. Nemzetközi Térképészeti és Térinformatikai Konferencián a bulgáriai
Albenában hat magyar előadás hangzik el.
•
Szeptemberben Zentai László a zürichi ETH-n rendezett ICA workshopon (Commission
on Atlases, Commission on Education and training) tart előadást.
•
Szeptemberben az amerikai AutoCarto konferencián Albuquerque-ben a tanszéket Gede
Mátyás képviseli.
•
Októberben a 6. Nemzetközi Térképtörténeti Szimpóziumon a horvátországi
Dubrovnikban Török Zsolt Győző tartott előadást.
Októberben a GDi ESRI Magyarország Felhasználói Konferencián Budapesten Jesús Reyes vett részt egy
poszterrel.

FIG (Federation Internationale des Geometres)– A FIG Magyar Nemzeti Bizottság beszámolója,
2016

EL

A földmérők nemzetközi szervezete, rövid nevén a FIG szakmai munkáját tíz bizottságban végzi. A
munkabizottságok feladatait és munkatervét a FIG kongresszusokon megrendezett közgyűlések hagyják
jóvá négy éves periódusokra. A következő kongresszus 2018 májusában lesz Isztambulban. A négyéves
időszakok között évente munkahét kerül megrendezésre.
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 eközigazgatástól a térbeli adatinfrastruktúra kialakításának technológiáit, szabványait is beleértve.
A FIG Magyar Nemzeti Bizottság részben megújult, a korábbi tagok közül többen már nem
tudnak, vagy nem kívánnak részt venni a munkában, illetve szükségszerű a fiatalabb generáció
aktivizálása is a nemzetközi szakmai feladatokban. Ehhez kapcsolódóan javasolt nagyobb figyelmet
fordítani az aktív részvételre a FIG Fiatal Földmérők Hálózata (Young Surveyors Network,
http://www.fig.net/ys/index.htm) szervezetében is.
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Elsősorban jelentősen leszűkült anyagi lehetőségek miatt a magyar aktivitás az utóbbi években,
így 2016-ban 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.
Bizottságok
1. Bizottság – Szakmai szabványok és gyakorlatok
o A földmérés, mint szakma értelmezése
o Professzionális gyakorlat, jogi szempontok és szervezeti rendszerek
o Szabványok és elismertetések
o Etikai kódex és alkalmazása
o Alul-képviselt csoportok a földmérésben
o Információ-technológia menedzselés és professzionális gyakorlat
o Projekt menedzsment, minőség és a mintaértékű gyakorlati tapasztalatok
o Támogatás az alul-képviselt csoportok számára
2. Bizottság – Szakmai oktatás
A 2. Bizottság keretében több magyarországi egyetem érdekelt elsősorban a tananyagfejlesztés,
oktatástechnológia területén. Számukra pályázatok által nyújtott lehetőségek jól kihasználhatók.
o Tananyag fejlesztés
o Tanulási és oktatási módszerek és technológiák
o Oktatási menedzselés és marketing
o Szakmai tudás folyamatos fejlesztése
o Hálózatépítés az oktatásban és képzésben
3. Bizottság – Térinformációs Menedzsment (SIM)
o Földügyi, tulajdonjogi és hidrográfiai térinformációs menedzsment (beleértve a
vonatkozó folyamatokat és erőforrásokat)
o Térbeli adat infrastruktúra, adat modellek és szabványok, felhasználhatósága és jogi
szempontjai
o Tudás és készség transzfer, menedzsment a SIM (Térinformációs menedzsment) számára
o Hatás a szervezési szerkezetre, üzleti modellekre, a szakmai gyakorlatra és
adminisztrációra
o Térbeli információk menedzselése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés és
szegénység csökkentésének érdekében
4. Bizottság – Hidrográfia
o Hidrográfiai felmérés
o Vízrajzi oktatás, képzés, és CPD
o Tengeri környezet & CZM
o Információfeldolgozás és menedzselés
o Analóg és digitális hajózási- és mélység-térképezés, beleértve az ENC (Elektronikus
Navigációs Térképek) térképeket is.
5. Bizottság – Helymeghatározás és mérés
o Mérés tudománya (műszerezettség, metodológia és útmutató)
o Pontos és megbízható geodéziai adatok meghatározása a természetes és mesterséges
alakzatok földhöz és környezetéhez kötött helyének, méretének és formájának és időbeli
változásának viszonylatában.
6. Bizottság – Mérnökgeodézia
o Topmetrikus adatok és vonatkozó információk kinyerése, feldolgozása és menedzselése a
projekt életciklusa alatt (az építkezési területen)
o Minőség-ellenőrzés és érvényesítés építőmérnöki konstrukciók és nagy objektumok
előállítására során
o Modern elgondolások a kitűzésben és gépirányításban
o Deformáció monitoring, analízis és értelmezés, dinamikus teherhordó struktúrák mérése
(általános)
o Deformációk és mozgások előrejelzése mérnöki projekteknél, bányákban és földtanilag
veszélyes területeken
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o Automatikus mérőrendszerek, építési, ipari és multi-szenzoros rendszerek
o Földi lézerrendszerek, azok használata az építészetben, az építőmérnöki szakmában és az
iparban
o Ipari mérőrendszerek - méréstan, tesztelés és minőség-ellenőrzés
o Szabványok a szerkezetépítéssel, deformáció méréssel és mérőrendszerekkel
kapcsolatban
7. Bizottság – Kataszter és földügyi igazgatás
o Fejlett kataszter
o Földügyi igazgatás fejlesztése
o Megbízható és biztonságos földhasználat és földbirtoklás
o Innovatív fejlett technológiák alkalmazása a földügyi igazgatásban
8. Bizottság – Területi tervezés és fejlesztés
o Regionális és helyi struktúra-tervezés
o Városi és vidéki földhasználat tervezése
o Irányelvek tervezése, környezetjavítás
o Földhasználat tervezése és megvalósítása
o Állami és magán társaságok
o Településekhez köthető informális fejlemények a területfejlesztésben, a tervezésben és az
irányításban
o Mega városok újra tervezése, építése
o Környezeti fenntartható fejlődésére vonatkozó stratégiák
9. Bizottság – Ingatlan- értékelés és gazdálkodás
o Értékelés, - lakóingatlan értékbecslése ár- és értékbecslők segítségével különböző
célokra, beleértve pl. a piaci értéket, a tulajdont terhelő adókat, kiemelkedő területeket,
sérülések és egyéb behatásokat eredményező események által kiváltott értékcsökkenéseket,
valamint a közhasznú célokra történő kisajátításokat
o Beruházás lakóingatlanokban, beruházás tervezése
o Közlekedési eszközök a lakóingatlan beruházásban
o Lakóingatlanok finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, földhasználat
kivitelezhetőségi tervei
o Lakóingatlanok közgazdaságtana, lakóingatlanok piaca és piaci elemzése
o Gazdálkodás a tulajdonnal önállóan vagy céges formában
o Tulajdoni rendszerek menedzselése a közös és egyéni erőforrások hatékony felhasználása
érdekében
o Állami tulajdon igazgatása
10. Bizottság – Beruházás gazdálkodás
o Beruházás gazdálkodás, beleértve a mérnökgeodéziai felmérést, költségek mérnöki
tervezését és menedzsmentjét, a költségbecslést és tenderezést
o Kereskedelmi menedzsment beleértve a megszerzést, kockázatkezelést, szerződések jogi
alapjait az építkezési és az építkezésen kívüli tevékenységeknél
o Projekt és program menedzsment beleértve a tervezést / ütemezést
Rendezvények
FIG Munkahét, 2016
A 2016-os év legjelentősebb eseménye a FIG Munkahét volt, amelynek 2016. május 2-6. között ÚjZéland, Christchurch adott otthont (www.fig.net/fig2016). A munkahét témája: „Újjáépítés a
katasztrófából” volt, ami arra reflektált, hogy 2011-ben a munkahétnek helyet adó várost nagy erejű
földrengés rázta meg. A világ minden táján az emberek különféle katasztrófákkal, mint pl. áradások,
viharok, cunamik stb. néznek szembe, amelyek döntően befolyásolják életüket. A földmérő és
térinformatikus szakemberek kulcsfontosságú szereplők a katasztrófák megelőzésében, lerövidítésében, a
károk enyhítésében, az újjáépítés és rekonstrukció fázisában.
A munkahét során kerül sor a FIG Közgyűlésére is, amelynek keretében történik meg az aktuális
kérdésekről, költségvetésről való döntés szavazás formájában.
A FIG Munkahéten a magyar részvétel – a jelentős utazási költségek miatt – sajnos nem volt, annak
ellenére, hogy két bizottság is számított a magyar szakemberek szakmai közreműködésére a munkahét
ülései során.
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A rendezvényen 73 ország képviseltette magát 800 fő részvételével. A 86 szekcióban 250 előadás
hangzott el. Közös szekciók is voltak a FAO-val, az ENSZ-el és a Világbankkal.
A Munkahétről szóló részletes, a közgyűlési határozatokat is tartalmazó jelentést e-mailen megkaptuk. A
FIG
honlapján
is
elérhető
a
munkahétről
szóló
összefoglaló
tájékoztatás
(https://www.fig.net/news/news_2016/2016_05_ww_report.asp).
Az MFTTT FIG 2. Oktatási Bizottság ezévi teendői közül a következőket fontos kiemelni.
Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet immár 20. alkalommal
rendezte meg GISopen elnevezésű földügyi, földmérési, térinformatikai konferenciáját. A nagy
hagyománnyal rendelkező, rangos szakmai rendezvény idei témája: Téradat – a keletkezéstől a
szolgáltatásig.
Helyszín és időpont: Székesfehérvár, 2016. április 13-15.
Téma: A földügyi igazgatást közvetlenül érintő jogszabályi változások szükségessé tették, hogy a
GISopen konferencia egyik fő témája ezek megvitatása volt. A GISopen másik fő vonulatát
hagyományosan a földmérési, térinformatikai aktualitások képezték. Plenáris és szekció előadások
foglalkoztak a földmérési törvény végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókkal, a földügyi
informatikai rendszerek helyzetével és jövőképével. Az előadások foglalkoztak a szakterület EU
támogatásból megvalósuló nagy fejlesztési projektjeivel is. A rendezvényre mintegy kétszáz
résztvevő látogatott el.
A rendezvényen történő részvétel az Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához
szükséges továbbképzési pontok megszerzésével is járt.
A konferenciáról elmondható, hogy sok magas színvonalú szakmai előadás hangzott
weblap: http://www.geo.info.hu/gisopen/2016/
Bizottsági közgyűlések
A pénzügyi lehetőségek függvényében a 2., 3. és 7. bizottságok éves közgyűlésein is szokásos a magyar
részvétel. Erre 2016-ban nem volt lehetőség. Iván Gyula a 7. bizottság 7.4 Állampolgár kataszter
elnevezésű munkacsoportjának munkáját fogja össze.
A Bizottsági eseményekkel kapcsolatos információ elérhető a magyar delegáltak számára is a
hírlevelekből és FIG honlapon.
FIG Munkahét, 2017
A Földmérők Nemzetközi Szövetsége, a FIG soron következő 79. Munkahetére 2017. május 29. és június
2. között kerül sor Helsinkiben, Finnországban. A találkozó központi témája „A holnap világát mérjük –
A digitalizációtól a kiterjesztett valóságig”. Évek óta tanúi vagyunk annak, ahogy az első fejlesztések
fejlődtek az olyan szolgáltatások irányában, amelyek nem csak leírják a látható világ körülöttünk, hanem
ezzel párhuzamosan a felszínre hoznak egyéb, a környezetünkkel kapcsolatos információkat is. Az első
lépés a digitalizálás és a digitális információ használata, a következő lépés az információk kombinálása és
a képesség az adatok intelligens gyűjtésére, a következő lépés megtételére, a digitális információ
intelligens használatára. A témát azért választották, hogy felhívják a figyelmet a lehetőségekre, ablakot
nyitva a jövőbe, ahol azt a nagy mennyiségű információt amit előállítunk hatékonyabban lehessen
felhasználni.
A munkahéten a közgyűlés három alkalommal ülésezik, ekkor kerül sor a szervezet elmúlt évének
értékelésére, a beszámolók elfogadására, stb. (www.fig.net/fig2017/). A közgyűlésen való szavazati
joggal bíró részvétel feltétele a tagdíj befizetése, amelyet az MFTTT időben teljesített. A munkahéten
való részvételt Magyarország négy fővel tervezi.
A FIG Munkahéttel párhuzamosan került sor a FIG Fiatal Földmérők negyedik konferenciájára. Ezen
sajnos magyar részvételt nem tudtunk tervezni.

CLGE (Comité de Liaison des Geometres Européens)

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) eseményein sajnos pénzügyi okok miatt nem tudtunk
személyesen megjelenni.
2016. március 17-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében teltház mellett
került megrendezésre a Földművelésügyi Minisztérium és az MFTTT közreműködésével az Európai
Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE kezdeményezésére indított, évente
ismétlődő konferencia. Ez alkalommal Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor
munkásságára is emlékeztünk (www.mfttt.hu/mftttportal/).
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ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)
A Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS) Magyar Nemzeti Bizottsága (MNB)
képviseli a magyar szakembereket a szakma legnagyobb taglétszámú és súlyú szervezetében.
Tervek a 2017. évben:

TÉ
S

2016. április 20-án ünnepeltük Társaságunk alapításának 60. évfordulóját, de az ünneplés ezzel nem ért
véget, hiszen a Magyar Mérnök Egylet alapításának ünneplésében is szeretnénk 2017-ben részt venni. A
Fővárosi és Pest Megyei csoport már idén tavasszal ismét megdöntött minden eddigi rekordot, a több
mint 300 fővel a GEOSZ-ban megrendezett földmérő nappal. Az Európai Földmérők és Geoinformatikus
Napja rendezvényen sem maradt el az elmúlt években tapasztalható siker, majdnem teltház volt az FM
Darányi termében.
Nagy az előkészület a 31. Vándorgyűlésre, aminek 2017-ben Szekszárd ad otthont.
Továbbra is próbálkozunk pályázati úton pénzügyi forráshoz jutni, sajnos egyelőre csekély
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.
összeállította:
Dobai Tibor főtitkár
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A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Felügyelő Bizottságának
JELENTÉSE
a 2016. évi tevékenységéről
A Felügyelő Bizottság a 2016. 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 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 2016. évre vonatkozóan az alábbiakat
állapította meg:
•
•
•

A Társaság elfogadott költségvetését az Intéző Bizottság az év folyamán rendszeres időközönként
áttekintette, kontrolálta.
A Társaság IB-, Választmányi- és közgyűlési jegyzőkönyveiről több esetben hiányoznak a
hitelesítő aláírások.
A Határozatok Tárának vezetése rendszeres. Az okmány azonban nincs nyilvántartásba véve,
mellékletei hiányoznak (nincsenek a Határozatok Tárával együtt tárolva).
A fentieket immár sokadszor kellett megállapítania az FB-nek.

•

A Társaság gazdálkodását, a számviteli, banki és a kézipénztár bizonylatait vizsgálva
megállapítható volt, hogy a bevételek és a kötelezettségek könyvelése rendben megtörtént.
• A jelenleg hatályos Pénzügy Politika a 2001. évben készült. Javasoljuk a Társaság Pénzügy
Politikáját felülvizsgálni és szükség esetén frissíteni.
A kifizetéseket az illetékesek utalványozták, ellenőrizték és a bizonylatokon aláírásokkal
igazolták, ugyanakkor formai hibaként megállapítható, hogy az aláírás nem utalványozóként
hanem ellenőrként történt.
Felesleges beszerzésekre, pazarló gazdálkodásra utaló kifizetések nem történtek. A Társaság
fizetési kötelezettségeit teljesítette.
Áttekintve a Társaság által kötött munka-, megbízási és egyéb kötelezettségvállalási szerződéseket
megállapítható, hogy nem találtunk észrevételre okot adó tartalmat.
Az anyagnyilvántartások, anyagleltár, anyagforgalom bizonylatolása tekintetében nem találtunk
anyagmozgásra vonatkozó dokumentumokat (kiadványok forgalmazása). A könyvelő által
készített anyagnyilvántartás nem állt rendelkezésünkre.
• Az ügyviteli helyzetet vizsgálva, megállapítható, hogy az iratok, alapokmányok nyilvántartása
folyamatos és rendszeres. A nyilvántartás alapját az Iktató könyv képezi, amelyben az iratokat
naptári évenként új fejezetbe rendezve, keletkezésükkor illetve érkezésükkor iktatnak. Ugyanakkor
probléma, hogy az előző évihez hasonlóan, néhány esetben egyes sorszámok „üresen” maradtak az
Iktatókönyvben. Fontos iratok - teljesítmény igazolások, Független könyvvizsgálói jelentés,
Közgyűlési jkv., Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete - a nyilvántartásból
kimaradtak. A 19.-21., 23.-24., 26., 28., 31.-33., 41., 44.-53., fsz. alatt nyilvántartott iratokat az
ügyvezető titkár nem tudta bemutatni
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 2015. évben is a Bodricont Kft. végezte. A Társaság könyvvizsgálatra
nem kötelezett, de beszámolóját – a legfőbb vezetőtestület határozata alapján – most is független
könyvvizsgálóval ellenőrizteti, azért, hogy a Felügyelő Bizottság a Társaság pénzügyi gazdasági
tevékenységét – a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját – a könyvvizsgálói
jelentés szakmai támogatottságával vizsgálhassa.
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A független könyvvizsgálói jelentés szerint: „A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves
beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehetővé váljon az akár csalásból,akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.”
A Társaság egyszerűsített éves beszámolójából megállapíthatóan 2016. évben vállalkozási
tevékenységet nem végzett. A közhasznú tevékenység összes bevétele 12 358 eFt, összes
ráfordítása 14 003 eFt és így az eredmény (az előző évi 2 776 eFt-al szemben) -1 645 eFt.
Megállapítható, hogy az emlékkönyv és arcképcsarnok értékvesztésének leírása közel 1 mFt
adja a negatív eredmény nagy részét.
•

A Felügyelő Bizottság továbbra is fontosnak tartja a tagnyilvántartás naprakészségét, és a
változások folyamatos vezetését. A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a tagnyilvántartás és
a tagdíjfizetés – bár ez irányú intézkedések folyamatosan történnek – még mindig nem tekinthető
megnyugtatóan rendezettnek. Megállapítható, hogy a tagfelvétel és annak megszüntetése nem
mindenben az alapszabályban (12§ és 13§) előírtak szerint történik. Már a területi szervezeteknél
és szakosztályoknál - ahol a vezetőségnek az új felvételekről dönteni kell - a tagsággal kapcsolatos
dokumentációk is hiányoznak, ill. hiányosak, így a felvételről sem a belépni szándékozót sem a
Társaság főtitkárát nem értesítik. Szervezeti taggá történő felvételről kérelemre az
Intézőbizottságnak kell döntenie. Az utóbbi években új szervezeti tagunk is lett, de ez ügyben
Intézőbizottsági határozat nem található. Megállapítható, hogy az egységes - az 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 mind
eddig nem készült el. Jelenleg most is három - átfedéses és adathiányos - nyilvántartás létezik. (az
1996 - 2011 évek közti; a 2011-től; a 2013-tól napjainkig tartó időszakról.) Az ügyvezető titkár
tájékoztatása szerint ez utóbbi a "hivatalos" nyilvántartás melyben jelenleg 550 egyéni tagot és 31
jogi személyt, tagot regisztráltak. Ez a nyilvántartás - a tagsági viszonyok tételes vizsgálatát és a
hiányzó adatok pótlását követően alkalmas lehet az előírtaknak is megfelelő adatbázis készítésére.
Ennek hiányában a Titkárság sem tudja megfelelően ellátni ügyrendjében a naprakész
nyilvántartás körében előírt feladatait. Az elmaradt tagi befizetések pótlására a tagot esetenként
szóban, telefonon vagy e-mail útján kérik meg, ez nem megfelelően dokumentált. Az Alapszabály
13§ szerint törlendőek, akik felszólításra sem fizetnek és három évi tagdíjhátralékuk van, idén az
IB, tag törléséről nem hozott határozatott. Így újra javasoljuk, hogy az IB ezentúl minden
évben foglalkozzon a tagok törlésének Alapszabály szerint rá ruházott feladatával és különös
tekintettel a tagdíj befizetések 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.
-

-

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
rendszerességével, egyre növekvő látogatottságával a Szeniorok Tóth Ágoston Klubja és
területi csoportok közül a Fővárosi és Pest Megyei, a Békés megyei, a Vas megyei, SzabolcsSzatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei. Az egyes területi
csoportok által szervezett szakmai napok (földmérő napok) időbeli összehangolása kívánatos
lenne.
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. Ajánlatos lenne, ha az ügyrendnek megfelelően az IB minden évben
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-

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.

A szakosztályvezetők programegyeztető értekezletét újra rendszeresen össze kelleme hívni a
koordinálással megbízott főtitkár-helyettesnek. A területi csoportokhoz pedig a vezetőség
tagjainak kell leutazniuk. A területi csoportok szervezeti és működési kérdéseit szabályozni kell a
Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában. Folytatni kell a szakosztályok és területi
csoportok vezetőinek beszámoltatását.
Összefoglalva:
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.
A független könyvvizsgáló véleménye szerint: „A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
megbízható és valós képet ad a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2016.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban.”
Javasolja ezért a Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2016. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését fogadja el.

Budapest, 2017. május 20-án.
Toronyi Bence
a FB elnöke
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