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Az MFTTT 33. Vándorgyűlése
33rd Summit of MFTTT in Miskolc
„Jogszabályváltozások tükrében a magyar földmérés és térképészet”
Szerkesztette: Buga László
Az MFTTT – 2021. július 8–10. között megrendezett – 33. Vándorgyűlésének Miskolc, azon
belül a Miskolci Egyetem adott otthont. Jogelődje az 1735-ben Selmecbányán alapított
bányászati-kohászati akadémia, amely az első ilyen jellegű főiskola volt a világon, és amelyet
a magyar felsőfokú földmérőképzés bölcsőjének is tekintünk. A rendezvény fővédnöke dr.
Nagy István agrárminiszter, védnökei pedig: dr. György István, a Miniszterelnökség
közszolgálatért felelős államtitkára; dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott (Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal); prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora; Veres
Pál polgármester, Holló Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnöke és
Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltak.
A 33. Vándorgyűlésre 177 fő regisztrált (voltak közöttük egynapos résztvevők is). Sajnos, az
ország nyugati feléből kevesebben érkeztek, az ottani kormányhivatalok nem képviseltették
magukat. A szakmai programban két plenáris és nyolc szekcióülés keretében 43 előadás
hangzott el, négy műszerforgalmazó cég állította ki és mutatta be az eszközeit: a Geonet 2000
Informatikai Kft., az Infobex Kft., a RoaData Consulting Kft. és a Leica Geosystem Hungary
Kft.
A 33. Vándorgyűlésen került sor a 2020. és 2021. évi Lázár deák emlékérem és a Márton
Gyárfás-emlékplakett kitüntetések átadására is.
A előadások anyagai és a vándorgyűlés képei az MFTTT honlapján elérhetők.
Buga László
főszerkesztő

Geodézia és Kartográfia
lbuga54@gmail.com


Gönczy Pál hazánkban 2016-ig megismert földgömbjei
Márton Mátyás – Toronyi Bence
DOI: 10.30921/GK.73.2021.4.1
A 19. század neves magyar (vagy magyar származásúnak vélhető) glóbuszkészítői sorát a
Budai Ézsaiás vezette debreceni rézmetsző diákok, Lettány Ferenc, Elekes Ferenc, Nagy
Károly, Perczel László, Schirkhuber Móric, Hunfalvy János, Gönczy Pál és Kogutowicz
Manó neve fémjelzi. A nevezett glóbuszkészítőkkel és munkáikkal az elmúlt években több
munka is foglalkozott szakfolyóiratunk hasábjain. Jelen tanulmány – utolsóként e sorban –
Gönczy Pál földgömbjeivel ismerteti meg az olvasót. A dolgozat egy három cikkből álló
sorozat első tagja, amelyben a szerzők – a korábbiakhoz hasonlóan – összefoglalják a
szakirodalomban megjelent Gönczy-glóbuszokkal kapcsolatos publikációkat, és áttekintik a
2016-ig hazánkban megismert földgömbjeit.

Pál Gönczy’s globes known in Hungary until 2016
Mátyás MÁRTON – Bence TORONYI
The major 19th-century Hungarian globe makers – including those who may be considered
Hungarian after their origin – were the copper engraving students of Debrecen led by Ézsaiás
Budai, Ferenc Elekes, Ferenc Lettány, Károly Nagy, László Perczel, Móric Schirkhuber,
János Hunfalvy, Pál Gönczy and Manó Kogutowicz. The named globe makers and their work
have been the subject of several studies in recent years in the columns of our journal. This
paper – the last in this row – introduces the reader to the globes of Pál Gönczy. This work is
the first in a series of three articles in which the authors – as earlier too – summarize the
publications on Gönczy’s globes published in the literature, and review his globes known in
Hungary until 2016.
Kulcsszavak: magyar nyelvű glóbuszok Prágából és Berlinből, Virtuális Glóbuszok
Múzeuma
Keywords: Hungarian-language globes from Prague and Berlin, Virtual Globes Museum
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Cholnoky Jenő földrajzi és statisztikai atlasza
Papp-Váry Árpád
DOI: 10.30921/GK.73.2021.4.2
A trianoni békediktátum, mely egy versailles-i kastély neve után kapta a nevét, átrajzolta
Magyarország határait az első világháborúban elszenvedett veresége következtében. Az
ország területének kétharmadát és 3,3 millió magyar anyanyelvű lakosát veszítette el.
Cholnoky Jenő (1870–1950) hamar felismerte, hogy a megcsonkított országban jelentős igény
mutatkozik az elcsatolt területek térképeken való bemutatására. A magyarországi változások
mellett, sokan várták a többi területváltozás bemutatását is térképeken. A bécsi Freytag és
Berndt térképkiadó 1920-ban már dolgozott egy új világatlaszon. Cholnoky tárgyalást kezdett
az atlasz magyar nyelvű, magyar szempontból átdolgozott változatának kiadásáról.
Magyarország megkapta a hozzájárulást. Cholnoky az atlaszt kiegészítette az országok
szöveges leírásaival, és az egész világra kiterjedő statisztikai táblázatokkal. Az úgynevezett
Cholnoky atlasz Cholnoky földrajzi és statisztikai atlasz címmel 1927-ben jelent meg.
Cholnoky Geographical Statistical Atlas
Árpád PAPP-VÁRY
The Treaty of Trianon, named after a palace in Versailles, redrew the borders of Hungary
because of its defeat in the First World War. It lost two-thirds of the country’s territory and
3.3 million of its Hungarian native speakers. Jenő Cholnoky (1870–1950) soon recognised
that in the mutilated country there was a strong demand to present the detached areas on
maps. In addition to the changes in Hungary, many also waited for other area changes to be
presented on maps. In 1920, the map publisher Freytag & Berndt in Vienna was already
working on a new world atlas. Cholnoky started negotiations on the publication of a

Hungarian version of the atlas, revised from a Hungarian point of view. Hungary received the
consent to publish it. Cholnoky added textual descriptions of countries and worldwide
statistical tables to the atlas. The atlas, known as Cholnoky atlas, appeared as Cholnoky
Geographical Statistical Atlas in Hungarian in 1927.
Kulcsszavak: Trianoni diktátum, Freytag és Berndt térképkiadó, Cholnoky atlasz, a
világatlasz névanyaga
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A Fővárosi Földhivatal története I. rész
Az alapítástól a kormányhivatali integrációig
Borsay Tamás

DOI: 10.30921/GK.73.2021.4.3
A tanulmány első része az ingatlanok számbavételére irányuló kezdeti törekvéseket, a
földhivatali hálózat kialakulását, illetve a hivatalvezetők személyének bemutatásán keresztül a
Fővárosi Földhivatal fejlődését, nehézségeit és eredményeit követi nyomon a
rendszerváltásig, majd a kormányhivatali integrációig. A megjelenésre váró második rész a
hivatal történetének újabb fejezetét az ismét bevezetett kettős, majd hármas irányítás tükrében
vizsgálja, és az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárásból következő, várhatóan jelentős
mértékű szervezet-átalakítás lehetséges irányait elemzi.
History of the Land Office of the Capital City Budapest - part I.
From the foundation till the integration to the government office
Tamás BORSAY
The first part of the essay describes the efforts to survey the real estates, the formation of the
land office system and its former leaders, following the development, challenges and results
of the Land Office of the Capital City Budapest. The second part, which is about to appear,
investigates the later history of the Land Office affected by the dual, then triple control, and
analyses the significant organisational transformation, expected from the future establishment
of the E-real estate registry.
Kulcsszavak: földhivatali hálózat, Fővárosi Földhivatal, kormányhivatal
Key words: land office system, Land Office of the Capital City Budapest, government office
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