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Újévi köszöntő
Nagy Oszkár – Tóth Balázs – Ádám József
DOI: 10.30921/GK.73.2021.1.1
Az írás az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya, a Miniszterelnökség
Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztálya valamint a Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaság vezetőinek évértékelő és az új év tekintetében
feladatismertető összefoglalója. A földmérés és térképészet ágazati irányítását érintő
mélyreható közigazgatási átalakítás után továbbra is az ágazat működését meghatározó
jogszabályok módosításának előkészítése volt az egyik legfontosabb feladat 2020-ban is. Az
új esztendőben elvégzendő feladatok közül a főhatóságok életében változatlanul kiemelt

jelentőséggel bír a tiszta és egyértelmű földtulajdon-viszonyok kialakítása, ezen belül a
folyamatban lévő részaránykiadási eljárások belátható időn belüli lezárása, az osztatlan közös
tulajdon megszüntetésére irányuló program folytatása valamint az ingatlan-nyilvántartási
ügyintézés egyszerűsítése és elektronikus csatornákra történő átterelése. A Magyar
Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tevékenységére 2020-ban erősen
rányomta bélyegét a Covid–19 koronavírus okozta világjárvány (pandémia) hazánkat is sújtó
első és második hulláma. A Társaság a céljainak megvalósítása érdekében folytatott munkáját
– kis késlekedéssel – eredményesen helyezte át az internet által biztosított virtuális térbe.
Erről tanúskodnak sikeresen megtartott on-line konferenciák és testületi rendezvények.
New Year greetings
Levente Nagy – Balázs Tóth – József Ádám
This paper is a summary of the annual evaluations and forthcoming tasks by the heads of the
Department of Land Administration and Geoinformation in the Ministry of Agriculture, the
Department of Land Registration and Mapping in the Office of the Prime Minister, and the
Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing. After the radical
administrative changes in the sectorial management of surveying and mapping, one of the
most important tasks – in addition to forming the operation of the new organizations – was to
prepare the modification of laws regulating the operation of this sector in 2020 too. The
forming of transparent and clear land ownership, including the completion of delivering the
partial proportions in process within a reasonable time, the continuation of the programme of
terminating the undivided common properties and the implementation of the e-real estate
project are tasks that are of primary importance in the life of the supreme authorities in the
new year. The activity of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing
was greatly affected by the first and second waves of the Covid-19 pandemic, which hit
Hungary too in 2020. The Society has, though with some delay, effectively moved its activity
of realizing its objectives to the virtual space offered by the internet. The online conferences
and corporate events bear witness to the success of this transformation.
Kulcsszavak: földmérés és térképészet ágazati irányítása, eredmények 2020-ban, feladatok
2021-ben
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Györffy György kartográfiai munkássága
Györffy János – Zentai László
DOI: 10.30921/GK.73.2021.1.2
Györffy György, a neves középkori történész az egykorú írott forrásokból kiindulva, a rokon
tudományágak eredményein túl a földrajzi szempontot hangsúlyosan felhasználta
vizsgálataihoz. Számos szemléltető térképet tervezett könyveihez, tanulmányaihoz, a
Kartográfiai Vállalat történelmi atlaszához. Másrészt térképen ábrázolt történelmi
jelenségeket a térbeli összefüggések feltárásához, amiből újszerű következtetéseket vont le.
Ehhez felhasználta az Árpád- és kora Anjou-kori oklevelek földrajzi adatait tartalmazó
adatbázisát, amelyen „Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza” című munkája
alapult.

The cartographic activity of György Györffy
János Györffy – László Zentai
György Györffy, the renowned medieval historian used the geographical aspect in his
research based on contemporary written sources in addition to the results of related
disciplines. He designed several illustrative maps for his books, his scientific papers and for
the historical atlas of the Cartographia Company. On the other hand, he mapped historical
phenomena to explore spatial relationships, from which he drew novel conclusions. For this
purpose, he used the database of geographical data of the Árpádian and early Anjou-era
diplomas, on which his work entitled “A historical geography of Hungary in the Árpádian
period” was based.
Kulcsszavak: Árpád-kor, történelmi térképek, történelmi atlasz, történeti földrajz, Anonymus
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A magaspontok és levezetett pontok pótlásáról és ellenőrzéséről
Busics György – Tóth Zoltán – Tóth Sándor
DOI: 10.30921/GK.73.2021.1.3
A magyar vízszintes alapponthálózatban számos magas építményt határoztak meg
alappontként (magaspontként), őrhálózatot és levezetett pontot is létrehozva a terepszinten.
Az ilyen típusú alappontok elmozdulásának vizsgálatakor és pótlásakor több kérdés merül fel,
amelyek megválaszolását példák segítségével mutatja be a cikk, kiemelve a magaspontra

végzett távmérés és a kiegyenlítő számítás szerepét. Napjainkban is több magaspont
(elsősorban templomtorony) felújítása folyik, ami a téma aktualitását jelzi.
About the replacement and verification of high geodetic points and guard points
György Busics – Zoltán Tóth – Sándor Tóth
There are some high buildings in the Hungarian horizontal national network existing as
geodetic points supplemented with guard points on terrain level. If we want check the
movement of such points or replace them, the authors present examples, highlighting the role
of distance measuring and network adjustment. High points (especially church towers) are
still being renovated todays, this also indicates the actuality of the topic.
Kulcsszavak: vízszintes alapponthálózat, geodéziai magaspontok, őrpontok, alappontpótlás
Key words: horizontal geodetic network, geodetic high points, guard points, replacement of
fixpoints
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Bodoki Károly földmérő szobra Gyulán
Papp-Váry Árpád
DOI: 10.30921/GK.73.2021.1.4
A XIX. század végéig az Alföld területének nagy részét víz borította. Fontos feladat volt a
vízfolyások szabályozása. Bodoki Mihály és két fia, Károly és Lajos vízmérnökként vett részt
a munkában. Az idősebb fiú születésének 200. évfordulóján, a szintező műszere mellett álló
szobrát avatták fel szülővárosában, Gyulán. Ritkán születnek mérnököt vagy térképészt
szemléltető szobrok. Még ritkábbak a mérnököt mérőműszerével együtt ábrázoló alkotások. A
szerző egy ilyen külföldi szobrot ismer. A felfedező és térképész Samuel de Champlain
Kanadában lévő szobra asztrolábiumot tart a kezében.
Statue of the surveyor Károly Bodoki in Gyula
Árpád Papp-Váry
Until the end of the 19th century, most of the Alföld (Great Plain) was covered with water.
The regulation of rivers was an important task. Michael Bodoki and his two sons (Charles and
Lewis) took part in the work as water engineers. On the 200th anniversary of Charles’ birth a
full-length statue was erected with his leveling instrument in Gyula. Sculptures illustrating an

engineer or a cartographer are rarely made. It is even rarer to depict an engineer with his
survey instrument. The author is familiar with such a foreign statue. The statue of explorer
and cartographer Samuel de Champlain in Canada holds an astrolabe in his hand.
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