Az MFTTT 33. Vándorgyűlésének megnyitója
Miskolc-Egyetemváros, 2021. július 8-10.

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) életében mindig jelentős
esemény a Vándorgyűlés, amelyet 1957-től kezdődően (tehát 64 éve) rendszerint kétévente
nyáridőben és az országban változó helyszínnel rendezünk meg. A rendszeresen ismétlődő, országos
szervezésű vándorgyűléseknek kiemelkedő szerepük van, mert a földmérési, földügyi és térképészeti
szakma seregszemléjeként, egyszerre teszik lehetővé: először egy kiválasztott, időszerű témakörben
a szakmai tapasztalatok, vélemények széles körű cseréjét; másodszor valamely város, országrész jobb
megismerését és végül harmadszor a kollégák, tagtársak és hozzátartozóik kapcsolatainak
gazdagítását.
A mostani Vándorgyűlésünk fő témaköre a „Jogszabályváltozások tükrében a magyar földmérés és
térképészet” címet viseli. A témaválasztás, amelyet a Program- és Szervezőbizottság választott meg
és az Intézőbizottságunk hagyta jóvá, az utóbbi időben hozott és kidolgozott jogszabályok által a
szakmai közéletünkben kiváltott élénk visszhangra utal. Ennek megfelelően a Társaságunk szakmai
tématerületeit lehető legjobban lefedő időszerű témaköröket hirdettünk meg, amelyek tagtársainkat
szakmai szempontból napjainkban leginkább foglalkoztatják, illetve amely területeken munkáik,
feladataik vannak és várhatóan lesznek. A szakmai programban szereplő egyes szekciók témakörei
ezt jól mutatják.
A szakmánkat érintő két jogszabályról van szó, nevezetesen a légi közlekedésről szóló törvény tavalyi
módosításáról és az idén április 20-án a Parlament elé beterjesztett Ingatlan-nyilvántartási
törvényről. Ez utóbbit is a Parlament ugyan elfogadta, de a köztársasági elnök a felmerült aggályai
miatt nem hírdette ki, visszautalta azt a Parlamentnek újratárgyalás céljából.
A légi közlekedésről szóló törvény 2020. évi módosítása a pilótanélküli repülőeszközök (drónok) eddig
szabályozatlan alkalmazása sajnos olyan rendelkezéseket hozott, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné
teszik a földmérő vállalkozások számára ezeknek az egyébként rendkívül hatékony és technológiailag
előremutató eszközöknek a szabálykövető alkalmazását. Az MFTTT vezető testületének határozott
álláspontja és véleménye az, hogy a szóban forgó jogszabály módosításra, pontosításra szorul.
Az Intézőbizottságunk több ülésén szóba került és több tagtársam is jelezte, miszerint az utóbbi
földmérési/ingatlan-nyilvántartási törvényi rendelkezéseket újra kellene gondolni, mert jelenlegi
formájukban az érvényes jogszabályok nehezen kezelhető helyzetet idéznek elő, a hatékony szakmai
tevékenységet egyáltalán nem támogatják.
További fontos és régóta húzódó feladatkör az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek lehetőség
szerint korszerű technológiák bevonásával történő felújításának ügye. Bízom abban, hogy dr. Tóth
Balázs főosztályvezető úr ezzel részletesen foglalkozik majd előadásában. Az ő előadását követően
két szakmai előadás foglalkozik a témakörrel még a nyitó plenáris ülés keretében.
Megjegyezzük, hogy egyik törvény módosításának anyagairól sem kértek szakmai véleményt
Társaságunktól a törvényalkotási folyamat során, a jogszabályok véleményezésére és a jobbító
szándékú, szakmai indokokkal alátámasztott módosítási javaslatok összeállítására a Társaság
(Alapszabályával összhangban) saját kezdeményezésére került sor. Így az ingatlan-nyilvántartási
törvény módosításával kapcsolatos szakmai észrevételeinket megküldtük (8 oldal terjedelemben) dr.
Bogdán Tibor kormánybiztosnak és dr. György István államtitkár úrnak. Ezzel támogatni kívánjuk az
ingatlan-nyilvántartási területet korszerűen átalakító törvény és annak végrehajtási rendelete

megalkotását, amely jogszabályok erősítik a földügyi hatóságok szakszerű, egyszerű, a jogszabályban
meghatározott határidőn belüli ügyintézését, és az érintett ügyfelek jogbiztonságát.
Társaságunk (az MFTTT) igyekszik (és a múltban is törekedett) a közhasznú szakmai szempontokat
szem előtt tartva, segítő szándékkal eljárni abban a reményben, hogy szeretnénk szakágazatunkat
olyan helyzetben tudni, hogy hivatásunk a lehető legjobban működjön. Úgy hisszük és egyben fontos
nemzeti érdeknek tartjuk, hogy megőrizzük a döntések és jogszabályok szakmaiságát a földmérési,
földügyi és térképészeti kérdésekben is. Ez a szakágazat több száz éves szakmai kultúra és
tapasztalat hordozója (itthon is), melynek megbízható és szakszerű tevékenysége nélkül
megalapozott döntés-előkészítés a nemzetgazdasági fejlesztések és a társadalmi munkamegosztás
egyetlen területén sem lehetséges. A szakmánk által felhalmozott tudásanyag és az ezt fizikailag
megtestesítő térképművek, adattárak, geoinformációs rendszerek, térinformatikai adatbázisok, a
teljes geodéziai alappont-hálózataink, oktatási intézményeink, könyvtárak és muzeális értékek
megőrzése, karbantartása és fejlesztése, felújítása elsőrendű nemzetgazdasági, sőt nemzetbiztonsági
kérdés is. Intézményrendszere az elmúlt időszakban (az eltelt évtizedek során) kiforrott és hatékony
módon működött, és azt reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan jól fog működni és szakágazatunk
(civil, polgári része is) nem fog sodródni a parciális érdekek mentén.
Örvendetes fejlemény és jelenség, hogy felhívásunkra szép számú előadást (több mint 40-et)
jelentettek be, melyek alapján a Vándorgyűlésünk szakmai programját a program- és
szervezőbizottság állította össze. Ez alapján az a meggyőződésem alakult ki, hogy vándorgyűlésünk
eredményes és sikeres lesz, azok vagyunk itt, akik az MFTTT színeiben is tenni kívánnak és azon
vagyunk, hogy szakmánkon belül az egyes szakterületek és szakemberek közeledjenek egymáshoz;
azon dolgozunk, hogy szakmai hagyományainkat ápoljuk, érdemes elődeink emlékét megőrizzük,
geodéziai (földmérési és térképészeti) alkotásainkat megbecsüljük, a fiatalokat (lehetőség szerint már
egyetemista korukban) bevonjuk a szakmai közélet tevékenységébe, továbbá természetesen azért is,
hogy szakmai ismereteinket bővítsük (a kétnapos rendezvény akkreditált, továbbképzési pontszáma 6
kreditpont) és ismerkedjünk Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye nevezetességeivel is.
Köszönöm az előadóknak, hogy előadásuk megtartására felkészültek, a szekcióelnököket pedig
tisztelettel felkérem az elnöki teendők ellátására.
Ami tanácskozásunk helyszínét és a választásunkat illeti, úgy vélem ez kíván némi magyarázatot, mert
Miskolcon Társaságunk már kétszer szervezett Vándorgyűlést 1960-ban és 1994-ben. (Pécs városa
után most Miskolcon veszünk részt 3. alkalommal Vándorgyűlésen.) A Geodézia és Kartográfia
megfelelő számaiban olvasható beszámolók szerint a rendezvények (közel 300-400 fő részvételével)
eredményesek és sikeresek voltak. Így Társaságunk Intézőbizottsága örömmel vette a miskolci
tagtársak képviseletében Plesovski Adrienn jelentkezését és javaslatát, hogy a soron következő, 33.
Vándorgyűlés (a Társaságunk életében fontos tanácskozás) 27 év elteltével legyen ismét Miskolcon.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és székhelye Miskolc megyei jogú város gazdag és hosszú időtartamra
visszatekintő hagyományokkal rendelkezik a földmérési, földügyi és a térképészeti szakma
vonatkozásában. A megye székhelyén és területén dolgozó földmérő kollégák (vállalkozók, a geodézia
szakterületén érintett mérnökök és technikusok, továbbá az államigazgatás földmérési feladatait
ellátók) nagy számban mindig is aktív szakmai-társadalmi tevékenységet végeztek és végeznek
Társaságunk működtetésében napjainkban is (pl. a Miskolci Geodézia Nap rendezvényei). Ezzel az ő
munkájukat kívánjuk elismerni és megbecsülni.
Ezeken túlmenően szakmánknak (geodézia, földmérés és térképészet) számos további kötődése van
Miskolchoz, a Miskolci Egyetemhez (ME, korábbi neve: Nehézipari Műszaki Egyetem, NME):

1.

A bányász, erdész és földmérő hagyományok és szakmai kapcsolatok egészen Selmecig
nyúlnak vissza, személy szerint Mikoviny Sámuelig, aki nemcsak bányamérnök, hanem kiváló
földmérő és térképész is volt (szabatos háromszögelést, felsőrendű szintezést és földrajzi
helymeghatározást ő végzett először Magyarországon; a pozsonyi kezdőmeridián létesítése is
az ő nevéhez fűződik).
2. A geodézia fontos területét képező bányaméréstan hazai bázisintézményét felsőoktatási és
kutatási szempontból az ME Műszaki Földtudományi Kar Geodézia és Bányaméréstani
Intézeti Tanszéke (korábban NME Bányamérnöki Kar Bányaméréstani Tanszék) biztosítja.
3. Több évtizede folyik Miskolcon szakközépiskolai földmérőképzés (az országban összesen öt
városban: Békéscsabán, Budapesten, Miskolcon, Pécsett és Szombathelyen).
4. Az 1949-ben Sopronban újra indult önálló, egyetemi szintű földmérőmérnök-képzés
keretében 1955-1958 között a földmérő hallgatók oktatása az I. és a II. évfolyamon Miskolcon
volt.

Kedves Kollégák!
Tisztelt Vándorgyűlés!
A rövid megnyitóm keretében e helyen szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy külön is
tisztelettel köszöntsem és üdvözöljem körünkben és az Elnökségben helyet foglaló:
-

-

-

Dr. Juhász Tibor jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár urat, dr. Nagy István
agrárminiszter és az Agrárminisztérium képviseletében;
Dr. Tóth Balázs főosztályvezető urat, dr. György István államtitkár és a Miniszterelnökség
Közszolgálatért Felelős Államtitkárságának Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkársága Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának képviseletében;
Dr Szűcs Péter tanszékvezető egyetemi tanár urat, a Miskolci Egyetem általános és
tudományos rektorhelyettesét, Prof. Dr. Horváth Zita rektor asszony és az Egyetem
képviseletében;
Dr. Ignácz Dávid urat, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjét, Veres Pál
polgármester és a Város képviseletében;
Holló Csaba urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnökét;
Dr. Ferencz József urat, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő
Szakosztályának elnökét, és
Dr. Rózsa Szabolcs tanszékvezető egyetemi docens urat, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának kinevezett új dékánját.

Külön is köszöntöm Wéber József és Hollósi László urakat, az OMBKE Bányamérő Szakcsoportja
képviseletében, továbbá a Társaságunk 2021. évi Lázár deák-emlékérmével kitüntetett vendégünket
Iván Gyula tagtársat, és a 2020. és a 2021. évi Márton Gyárfás-emlékplakettel kitüntetett
vendégeinket, dr. Mihály Szabolcs és Hetényi Ferencné tagtársakat.
Külön megtiszteltetés számunkra, hogy
-

Dr. Nagy István miniszter úr, az Agrárminisztérium részéről a fővédnökséget;
dr. György István államtitkár úr, a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkársága
részéről;

-

dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
részéről;
Prof. Dr. Horváth Zita asszony, a Miskolci Egyetem rektoraként;
Veres Pál polgármester úr, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről;
Holló Csaba elnök úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara részéről és végül
Kassai Ferenc elnök úr, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részéről a védnöki
tisztséget vállalták fel, amelynek keretében Társaságunkat és magát a Vándorgyűlésünket
erkölcsi és részben anyagi támogatásban is részesítették.

További támogatóink között örömmel és köszönettel említjük meg a MH Geoinformációs Szolgálatot,
a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozók Egyesületét (MFGVE), a Cirkont-NEO
Hulladékgazdálkodási Zrt-t, a Szentmarjai Bt-t, a Tekiré Kft-t, a Geodézia-Borsod és a GDI Esri
vállalkozásokat.
Köszönettel tartozunk az Egyetemnek a helyszín biztosításáért. És nem utolsó sorban nem jöhetett
volna létre a rendezvény a kormányhivatalok, a Lechner Tudásközpont előadói és résztvevői nélkül
sem, akiknek a távollétét a hivatalok engedélyezték a részvétel érdekében.
Ugyancsak megtiszteltetés számunkra, hogy a földmérés, a térképészet és a földügy területén
működő (civil és katonai) szervezetek, intézmények, vállalkozások, kormányhivatalok földhivatali
főosztályai, felsőoktatási intézmények, továbbá Társaságunk jogi tagintézményei is részben
képviseltetik magukat.
Reméljük, hogy e három nap eredményeképpen közös erővel, jó együttműködésben és intenzív
munkával valamennyien gazdagabbak leszünk, és a rendezés-szervezés oldaláról is nagyrészt meg
tudunk felelni kedves kollégáink és tisztelt vendégeink igényeinek.
A Társaság nevében köszönöm a Vándorgyűlés Program- és Szervezőbizottsága (Elnök: Dobai Tibor,
tagjai: dr. Toronyi Bence, Horváth Gábor István, Iván Gyula, Plesovszki Adrienn és Szrogh Gabriella)
áldozatos és igen aktív munkáját, hogy a COVID-19 világjárvány bizonytalanságai közepette ilyen
rövid idő (kb. másfél hónap) alatt előkészítették a rendezvény teljes programját.
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 33. Vándorgyűlését tisztelettel
és nagy érdeklődéssel megnyitom.
Dr. Ádám József
az MFTTT elnöke

