
2018 / 6  (70. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

30

A CLGE 2018. őszi 
közgyűlése Barcelonában

A Magyar Mérnök Kamara Geodéziai 
és Geoinformatikai Tagozata és a 
Magyar Földmérési Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság küldötte-
ként először volt szerencsém részt 
venni a CLGE (Comité de Liaison 
des Géomètres Européens/Council 
of European Geodetic Surveyors, 
Európai Földmérők Tanácsa) 2018-as 
őszi közgyűlésén.

A 2018. október 4–6. között megren-
dezett esemény helyszíne Barcelona, 
a katalán főváros volt. Az időjárás, 
a város, a helyszín és a szervezés is 
tökéletes volt. A programot a Katalán 
Geofizikai és Térképészeti Intézet 
(Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya) székházában és egy közeli 
szállodában tartották, amit Spanyol 
Földmérőmérnökök Kamarája 
szervezett.

A program egy állófogadással indult 
csütörtök délután. Itt került sor az új 
delegáltak köszöntésére, valamint az új 
belépő tagszervezetek aláírási ceremó-
niájára. A házigazda spanyol/katalán 
szervezők is röviden bemutatták magu-
kat, illetve a tevékenységüket. Ami szá-
momra érdekes volt: a Térképészeti 
Intézet székházában már a bejáratnál 
a katalán függetlenségért tüntető pla-
kátok voltak kirakva.

A másik érdekesség: minden elké-
szült digitális kataszteri adatot ingyen 
adnak. A bevételük a költségvetés-
ből és bérmunkákból származik, de a 
kataszteri adatok az adókivetés alapját 
képezik, ezért az állam (tartomány) jó 
szívvel költ rá. Olyan dolgokkal pedig 
nem is hergelném a magyar kollégákat, 
hogy a bevételeik évekre előre adottak 
(nem harcolnak csak azért, hogy meg-
kapják) és szakmailag teljesen függet-
lenek, maguk állítják össze a szakmai 
programjukat. A székház állapotáról, 
szépségéről meg tényleg nem áradoz-
nék, el lehet képzelni.

Másnap plenáris ülés volt reggeltől 
estig, valamint szombaton délutánig. 
(A legszebb szakmai hagyományain-
kat folytatva, már kora reggel tömény 
itallal koccintva indult az ülés, bent 

az ülésteremben!) Nagyon sok formá-
lis, a Tanács belső működését érintő 
pont mellett Dieter Seitz leköszönő 
német kincstárnok szólt a Társaság 
erősödő anyagi helyzetéről. Mindössze 
egy tag nem fizeti a tagdíját, a korábbi 
problémák így rendeződni látszanak, 
nem kis részben Dieter Seitz szívós 
és precíz munkájának köszönhetően. 
A magyar tagdíj is valamelyest emel-
kedni fog 2019-től, az általános eme-
lés részeként.

Rendeződni látszik a lengyel kép-
viselet dolga is. A tagszervezetük 
korábbi vezetősége a kilépést szorgal-
mazta, de leváltották őket, és az új len-
gyel elnökség számára nagyon fontos 
a CLGE-tagság fenntartása az Európai 
Földmérők Tanácsában. Más országok-
nál is tapasztalható volt, hogy a szerve-
zet presztízse emelkedik, és új tagok 
jöttek – az állami és a vállalkozói szek-
torból egyaránt.

Maurice Barbieri elnök (Svájc) 
bemutatta a szervezet 2017–2018-as 
tevékenységét; a közgyűlés a beszámo-
lót elfogadta. A szervezet szinte telje-
sen új elnökséget választott. Maurice 
Barbieri maradt az elnök, de csak 
2 évre vállalta a tisztséget, mivel ez 
már a 3. ciklusa. A főtitkár Vlagyimir 
Tyihonov (Oroszország) lett, a kincs-
tárnok Nicolas Smith (FR), az alelnö-
kök: Mairolt Kakko (EST), Vladimir 

Krupa (HR), Thomas Jacubeit (DE), 
Álvaro Mateo Milán (ES) és Michail 
Kalogiannakis (GR).

2019. március 21-én tartjuk a 
Nemzetközi Földmérőnapot, mely-
nek hazai apropója, hogy a 2019-es év 
európai geodéziai személyisége Eötvös 
Lóránd lesz (halálának 100. évfordu-
lójára emlékezünk). A magyar tagcso-
portoknak ebből az alkalomból egy 
bemutatóval kell készülniük a márci-
usi szófiai tanácskozásra. Emlékezzünk 
nagy tudósunkra itthoni rendezvénye-
inken is, mutassuk be milyen kulcssze-
repet tölt be napjaink magassági háló-
zatában is az ő öröksége.

Beszámolók hangzottak el az 
Intergeo- és a FIG-kongresszusról. Szó 
esett a CLGE-diplomapályázatról, mely 
1000 euró fődíjjal jár, emellett egy szak-
mai konferencián is részt vehet a győz-
tes. Érdemes lenne a végzős magyar 
földmérő-térinformatikus hallgatók 
körében is népszerűsíteni a felhívást. 
A diplomamunkát angolul kell elkészí-
teni és leadni, gyakorlatilag más fel-
tétele nincs az indulásnak. Érdemes 
lenne a kamarai diplomaterv-pályáza-
tot már ennek fényében kiterjeszteni, 
meghirdetni és népszerűsíteni.

Bővebb kifejtést érdemelne az 
European GNSS Agency (GSA) bemu-
tatója, akik a Galileo műholdas rend-
szert üzemeltetik. Sajnos a rendszerről a 
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1. ábra. A CLGE új vezetősége. Balról jobbra: Vladimir Krupa (HR), Thomas Jacubeit (DE) alelnökök, 
Vladimir Tikhonov (RU) főtitkár, Maurice Barbieri (CH) elnök, Nicolas Smith (FR) kincstárnok, 

Álvaro Mateo Y Milán (ES), Michail Kalogiannakis (GR), Mairolt Kakko (EE) alelnökök.
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kezdeti késlekedésről szóló hírek ugra-
nak be sokunknak, de mára a rendszer 
kiépült, és olyan ingyenes hozzáférést 
kínálnak a friss űrfelvételeikhez is, ame-
lyeket érdemes lenne jobban használni 
a hazai gyakorlatban is. Bemutatták pél-
dául, mennyire pontos felmérés végez-
hető a legújabb, kereskedelmi forga-
lomban is kapható kétfrekvenciás(!) 
Galileo-képes mobiltelefonnal. Várják, 
és szívesen támogatnák például olyan 
telefonos appok kifejlesztését, amelyek 
a Galileo-rendszer adatainak segítségé-
vel működnek (lehet ez akár egy földmé-
rési alkalmazás is: pl. egy telefonos DAT-
nézegető, Galileo-műholdképekkel).

Dr. Craig Hill, a Leica marketingért 
és szolgáltatásokért felelős alelnöke 
gyakorlati példákon keresztül mutatta 
be egy termékfejlesztés lépcsőit, a tesz-
telés és a piaci megjelenés mérföldkö-
veit. A bemutatott lépések nem csak 
geodéziai műszereknél, hanem akár 
jogszabályok, szabályzatok készíté-
sénél is alkalmazhatóak lennének. A 
lényeg: ha valamit szeretnénk, hogy 
jól működjön, akkor nagyon aprólé-
kosan, a felhasználók bevonásával kell 
kitalálni a termék minden apró rész-
letét, de ehhez egy biztos kezű irányí-
tás/elképzelés is kell, előre definiált 
mérföldkövekkel.

Három workshop is színesítette a ren-
dezvényt: az első a CLGE stratégiáját dol-
gozta ki, a második a mezőgazdasági par-
cellák elhatárolásának és felmérésének 
problémáit vizsgálta európai szinten, a 
harmadik pedig az épületen belüli egyes 
ingatlanok (EÖI-k) elhatárolásának egy-
séges szabályozásáról szólt. Lehet, hogy 
a hazai társasházak bejegyzésénél hasz-
nálatos mintákat is már a készülő euró-
pai elvek szerint kellene kidolgozni?

Hosszan elnyúltak az egyes orszá-
gok bemutatói (Spanyolország 3×, 
Horvátország, Málta, Dánia, Csehország, 
Macedónia). Ezekből később érdemes 
lenne külön cikkben kiemelni az érde-
kesebb részeket. A CLGE kommuniká-
ciójának korszerűsítése is napirenden 
volt, a közeljövőben új honlap indul be, 
és aktívabb részvétel várható a közös-
ségi médiában is.

Több figyelmet érdemelne részünk-
ről az IG-PARLS-munkacsoportban 
folyó, a különböző térképi nyilvántar-
tások európai szabványosításával foglal-
kozó munka. Általánosságban is elmond-
ható, hogy a szervezet több európai 
szabvány kidolgozásában is részt vesz. 
Jó lenne, ha aktívan részt vennénk a 
munkában mi is: a fiatal mérnökeink-
nek is nagyon hasznos lenne, ha olyan 
egységes szabályozói környezetben 

dolgozhatnának, amelyet a kontinens 
más részein is használnak. Maga a CLGE 
brüsszeli központja eléggé beágyazott 
az európai szintű döntési folyamatokba, 
és ezen dolgozik a továbbiakban is.

A szervezet részt vesz továbbá:
 – az International Land Measurement 

Standard Coalition (ILMS) munká-
jában,

 – az International Property Measure-
ment Coalition (IPMS) munkájá-
ban,

 – European Requirements for 
Cadastral/Property Surveyors szak-
mai követelményeinek egységesíté-
sében,

 – Professional Knowledge Base kiala-
kításában,

 – International Coalition on Ethics in 
the Real Estate market munkájában

 – EU jövőbe mutató kezdeménye-
zéseiben (Galileo, Agricultural 
Certification, Smart Regulation, 
Building Property Survey),

 – az EU-s fejlesztések monitorozásá-
ban.

A szervezet soron következő köz-
gyűléseit Szófiában (2019. március), 
Isztambulban (2019. szeptember) és 
Macedóniában (2020 tavasza) tartja.

Vidovenyecz Zsolt

2. ábra. A közgyűlés résztvevőinek csoportképe
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A Nemzetközi Földmérő 
Szövetség Kataszteri és 
Földügyi Menedzsment 
Bizottságának 2018. 
évi közgyűlése
A Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(a továbbiakban FIG) Kataszteri és 
Földügyi Menedzsment Bizottsága 
a norvégiai Bergenben tartotta éves 
közgyűlését. A Bizottság a FIG legaktí-
vabb és legnagyobb eredményeket fel-
mutató bizottsága. Ez évi közgyűlését 
is nagy érdeklődés kísérte, hiszen 18 
országból 68 résztvevő volt a konferen-
cián. A szervező Norvégia 21 szakem-
berrel képviseltette magát. Meglepetés 
volt Dél-Korea 16 fős küldöttsége. 
Három kolléga képviselte Svájcot, 
Hollandiát és az Egyesült Királyságot. 
Két-két főt delegált Ausztrália, Dánia, 
Ausztria, Finnország, Görögország, 
Németország, Svédország, Lettország és 
Csehország. Egy fő vett részt Ghánából, 
Törökországból, Szlovéniából és 
hazánkból. Hazánkat Iván Gyula, a 
Bizottság alelnöke képviselte.

A közgyűlés első két napja egy FIG 
szemináriummal indult, melynek 
címe „Kataszter egy digitális világban 
– Skandináv és Globális Perspektívák” 
(Cadastre in a Digital World – Nordic 
and Global Perspectives) volt. Az első 
nap előadásai a következők voltak:

 – Prof. Stig Enemark (Dánia): 
Földmérés és földügyi menedzs-
ment egy globális perspektívában

 – Dijkstra (Hollandia): A földmérő fej-
lődési célja egy fejlődő világban

 – Prof. Dr Chryssy Potsiou 
(Görögország): A jövő földmérőjé-
nek FIG-es elképzelése

 – Onsrud (Norvégia): A külföldi pro-
jektek norvég támogatása és a föld-
ügyi szakértők feladata

 – Land (Egyesült Királyság): Térinfor-
mációs rendszerek, mint platformok 
a földügyi igazgatásnak

A közgyűlés jelentőségét jelzi, hogy 
az első napon az előadók között talál-
hatjuk Cryssy Potsiout (a FIG jelenlegi 
elnökét), Stig Enemarkot (a FIG tisz-
teletbeli elnökét), Helge Onsrudot (a 
FIG tiszteletbeli tagját, valamint Nick 
Landet, az EuroGeographics volt ügy-
vezető igazgatóját.

A szeminárium a második nap dél-
előttjén a földmérés, földügyi igazgatás 

norvégiai tapasztalatait ismertette. Dr. 
Leiv Bjarte Mjos a Norvég Kataszter 
jelenlegi helyzetével és kihívásaival 
foglalkozott előadásában. Ismertette 
a Norvég Kataszter történetét, mely 
1600-ban kezdődött az adózási katasz-
ter bevezetésével (telekkönyv). 1804–
05 között kezdődött az első kataszteri 
térképek előállítása, a Dán–Norvég 
királyság alatt, azonban ez a folya-
mat megállt 1816-ban, mivel 1814-
ben Norvégia egyesült Svédországgal. 
1818–1836 között felújították az adóz-
tatási katasztert (telekkönyvet), min-
denféle kataszteri felmérés nélkül. 
1859-ben létrehozták a birtokren-
dezési bíróságokat. Az 1800-as évek 
folyamán a városok, önállóan végez-
tek kataszteri térképezést, mindenféle 
egyeztetés nélkül. A mezőgazdasági 
területeken hozzá nem értő laikusok 
végezték a földterületek megosztását. 
Épp ezért az 1900 körüli évtizedek-
ben a külterületek kataszteri felmérése 
káoszt és csődöt okozott. Az ingatlan-
nyilvántartási törvényüket 1935-ben 
vezették be.

A második világháború után az 
ország a földhasználat-tervezésre és 
-ellenőrzésre koncentrált. 1960-ban 
megkezdődött a külterületek „gazda-
sági” térképezése, fotogrammetriai 
módszerekkel. A pontosság nagyon 
kicsi volt, mivel csak a fél hektárnál 
nagyobb területeket térképezték, a 
tulajdonosok bevonása nélkül. 32 000 
db térképszelvény készült el 1:5 000 
méretarányban.

A kataszteri reform az 1980-as évek-
ben indult el. A nemzeti szintű katasz-
teri felmérést bevezették, azonban a 
települések továbbra is monopóliu-
mot élveztek a kataszteri felmérésben. 
Bevezettek egy új, többcélú kataszteri 
rendszert, azonban országos szintű 
kataszteri térkép nem létezett. Nem 
volt igény a kataszteri oktatás erősí-
tésére, mivel a települések saját föld-
mérőkkel dolgoztattak. A földmérő 
szakma minősítése is hiányzott.

Ezután elkezdték a „gazdasági” térké-
pek digitalizálását a külterületekre, és 
amikor összeállították őket, feltűntek 
az óriási pontossági problémák. A 90-es 
évek közepén megújították a kataszteri 
törvényüket, melyben javaslatot tet-
tek egy országos szintű kataszteri tér-
kép létrehozására, a magánföldmérők 

alkalmazására és minősítésére. Az új 
törvényt 2005-ben(!!!) fogadták el 
úgy, hogy 2007-ben a magán, minősí-
tett kataszteri földmérők alkalmazását 
nem engedték meg. Az országos katasz-
teri térképet 2010 óta készítik.

2015-ben a magánföldmérőcégek 
ismét kísérletet tettek a minősített, 
magánföldmérők alkalmazására. A kor-
mány támogatta a javaslatot. 2017-ben 
benyújtották a törvénytervezetet a par-
lamenthez. Ebben az szerepelt, hogy 
legalább 3 éves BSc-képzés és 2 év gya-
korlat szükséges ahhoz, hogy minősí-
tett földmérő legyen valaki. 2017 őszén 
parlamenti választásokat tartottak, és 
a kormánypárt elvesztette a többsé-
gét. 2018. március 15-én a parlament 
a javaslat ellen döntött, az önkormány-
zati lobbi hatására. Így a települések 
megőrizhették monopóliumukat a bel-
területek felmérésénél, ellenőrizetlen, 
minősítés nélküli, sok esetben laikus 
földmérőkkel.

A jelenlegi helyzetet úgy összegezte, 
hogy ugyan a tulajdoni lapok rendszere 
jól segíti az ingatlanpiac működését, 
azonban a kataszteri térképeik minő-
sége rendkívül rossz. Szervezetileg is 
széttagolt a rendszer, mivel a telepü-
lési kataszternek monopóliuma van, a 
birtokrendezési bíróságok másodlago-
san vesznek részt a kataszterben, míg 
a Földmérési és Térképészeti Hatóság 
(Kartenverket) csak a szakfelügyeletért 
és a műszaki fejlesztésekért felel. Nincs 
képzési követelményük a települési 
földmérőknek, mely csak tobább ront 
a helyzeten. A telekhatárviták száma 
nagyon magas és egyre nő. A földmé-
rők minősítésének bevezetése egyálta-
lán nem tisztázott.

Saját megjegyzés, hogy megdöb-
bentő volt mindezt hallani egy olyan 
fejlett ország kataszteréről, mint 
Norvégia.

Ezután Jens Christian Leonthin úr 
beszélt a norvég ingatlan-nyilvántartási 
rendszerről. A Kartenverket (a norvég 
térképészeti ügynökség) egy ügynök-
ség Norvégiában az Önkormányzati 
és Modernizációs Minisztérium fel-
ügyelete alatt. Működteti az ország 
Nemzeti Téradat-infrastruktúráját, 
illetve ingatlan-nyilvántartását.

Az  ingat lan-nyi lvántartás 
Norvégiában egy dokumentumokat 
tartalmazó nyílt nyilvántartás, mely 
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jogbiztonságot nyújt azoknak a jogok-
nak, melyeket a dokumentumok tartal-
maznak. Azonban a felek közti jogok 
érvényességéért az ingatlan-nyilvántar-
tás nem felel. Norvégiában a jogok 
nyilvántartásba vétele önkén-
tes, azaz nem kötelező bejelen-
teni az ingatlanokon történt 
tranzakciókat.

A Kartenverket évente mintegy 
1 600 000 ügyet kezel. Mindezek mint-
egy 38%-a elektronikus dokumen-
tumba van foglalva. Céljuk, hogy két 
éven belül az ügyek 95%-át legfeljebb 
két nap alatt megoldják.

A rendszer kialakulása:
 – Az ingatlan-nyilvántartás elektroni-

kus formában elérhető a 90-es évek 
elejétől,

 – 2007-ben indult egy projekt az elekt-
ronikus dokumentumok regisztráci-
ója érdekében

 – 2014-ben bevezették az elektroni-
kus dokumentumokkal kapcsolatos 
törvényt

 – 2017-ben egy teljesen új rendszert 
vezettek be, mely képes mind az 
elektronikus, mind a papíralapú 
dokumentumokat kezelni.

A következő szekció a skandináv katasz-
teri perspektívákkal foglalkozott. Első 
előadóként Torben Juulsager Dániából 
a kataszter dán modelljéről tartott elő-
adást. Megemlítette, hogy Dániában 
Stig Enemark híres földügyi igazgatási 
koncepcióját alkalmazzák napjaink-
ban, ahol a birtoklás, ingatlanértékelés, 
földhasználat és ingatlanfejlesztés köl-
csönös működéséből és egymásra hatá-
sából épül fel a rendszerük. A dán kor-
mány 2001-től folyamatosan építette 
fel digitalizációs stratégiáját:

 – 2001-ben a digitális együttműkö-
dés kialakításával kezdték, mely-
nek fő eredménye a digitális aláírás 
elterjedése volt. Az állampolgárok 
e-mailben küldhettek iratokat a ható-
ságoknak, míg a hatóságok digitális 
platformon kommunikálhattak egy-
mással.

 – 2004-ben egy hatékony fizetési és 
belső digitalizálási rendszert vezet-
tek be. A NemKonto rendszert, 
mely a hatóságoktól az állampolgá-
rok bankszámlájára történő fizetés-
ről és e-számlázásról gondoskodik. Ez 
évtől működik a Virk.dk weboldal 
mely a digitális közszolgáltatásokkal 

foglalkozik a privát szféra számára, 
valamint a Sundhed.dk webportál, 
mely a saját, személyes egészségügyi 
adatokhoz való hozzáférést bizto-
sítja. Itt végezték el a kormányzati 
szereplők közötti biztonságos elekt-
ronikus levelezés kifejlesztését is.

 – 2007-re hozták létre azt a közös inf-
rastruktúrát, mely biztosítja a ható-
ságok digitális elérését. A hatóságo-
kat kötelezték ezen infrastruktúra 
használatára.

 – 2011-re készültek el a teljes digitá-
lis kommunikáció kifejlesztésével, 
melynek egyik fő célkitűzése egy 
„Alapadatprogram” végrehajtása 
volt.

Az Alapadatprogramnak több jellem-
zője van:

 – A jó alapadatok felgyorsítják azok 
elfogadását és optimalizálják a digi-
tális megoldásokat a köz- és magán-
szférában,

 – A megosztott digitális infrastruktúra 
biztonságos és eléggé robusztus a 
jövőbeni fejlesztésekhez,

 – Hatékony és megbízható az alap-
adatok megosztásában a rendsze-
rek között,

 – Nincs redundáns adat a rendszer-
ben. A felelős hivatal gyűjti a meg-
felelő adatokat, és megosztja a töb-
biekkel,

 – Az elérhető adatok és webes szolgál-
tatások könnyen áttekinthetők.

A program eredményeként 2013. 
január 1-től minden adathoz sza-
bad (ingyenes) hozzáférést bizto-
sítanak mind a közfeladatok, mind 
a magánszféra tevékenységeinek 
ellátásához.

A dán kataszterről elmondta, hogy 
egy német típusú rendszer (akár-
csak hazánkban), melynek felépítése 
nagymértékben hasonlít a hazai rend-
szerhez, azzal a különbséggel, hogy a 
dán kataszterben csak a földrészletek 
határvonalait tartják nyilván. Például 
az épületek nem részei a kataszter-
nek, arról külön nyilvántartás rendel-
kezik. Érdekesség, hogy az első katasz-
teri földmérő 1768-ban kapta meg az 
engedélyét, mely a dán kataszter jelen-
legi jelmondatát is ihlette „250 éve a 
társadalom szolgálatában”.

A kataszteri földmérési cégek ese-
tén érdekesség, hogy a cég tőkéjének, 
illetve a szavazati jogok legalább 

51 százalékának ingatlanrendező 
földmérő(k) tulajdonában kell len-
nie. A cég irányítói közül a több-
ségnek is ingatlanrendező földmé-
rőnek kell lennie”.

A szekció munkája a svédországi 
helyzettel folytatódott. Kristin Land 
ismertette a svéd kataszter felépí-
tését, melynek központi szerve a 
Landmateriet. A Landmaterietnek 
50 kataszteri hivatala van az ország-
ban, mely koordinálja a 39 települési 
kataszteri hivatal, a magánszféra és a 
közszféra együttműködését a katasz-
teri ügyekben. Előadásából kiderült, 
hogy a svéd kataszter komoly kapaci-
tási problémákkal küszködik. Ennek 
okait a következőkben látta:

 – a kataszter ismeretlen a fiatal gene-
ráció számára,

 – túl kevés hallgató van a felsőoktatás-
ban a kataszter területén,

 – erős a verseny más munkáltatók-
kal,

 – az oktatók hiánya a földmérési szak-
területen, ezen belül

 – nehéz oktatót találni és megtar-
tani,

 – a fiatal generációk közötti magas 
mobilitás,

 – nehézségek a karrierelvárások tel-
jesítésében.

Érdekes, hogy Svédországban is 
hasonló problémákkal küzdenek, mint 
hazánkban!

A kataszteri alkalmazottak hiánya 
oda vezetett, hogy sokszor egy évbe 
telik egy kataszteri ügy elintézése a 
kérelemtől, a határozathozatalig, mely 
a megrendelők elégedetlenségét és a 
kormány kritikáját váltotta ki. Jelenlegi 
fejlesztéseikről elmondta, hogy kidol-
goztak egy elektronikus formájú kérel-
met, mely 25%-át teszi ki az összes 
kérelemnek. Ezek automatikus feldol-
gozására is kifejlesztettek egy robotal-
kalmazást, így kérelmekként 30 perc 
időt takarítottak meg.

A szekciót a Finnországi helyzetről 
szóló előadás zárta. Pekka Halme (Finn 
Állami Földmérés – National Land 
Survey of Finland, NLS) előadásában 
a kataszter előtt álló főbb kihívásokat, 
kérdéseket taglalta. Néhány ezekből:

 – Milyen típusú kataszterre van első-
sorban szükségünk?

 – A digitális társadalom irányába tör-
ténő haladás hatása a kataszterre.
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 – A felhasználók szükséglete és a 
kereslet szolgáltatásorientált katasz-
tert követel meg.

 – Napjaink felhasználója milyen adat-
tartalmat vár el a katasztertől?

 – Modern helymeghatározási módsze-
rek, nyílt adatok.

 – Automatikus döntéshozatal az ingat-
lan-nyilvántartásban? A mesterséges 
intelligencia használata komoly jogi 
és etikai kérdéseket vet fel.

 – A pénzügyi technológiák (pl. 
blockchain) használata szükséges-e 
egyáltalán az ingatlan-nyilvántartás-
ban?

A következő szekciót Robin McLaren 
(Egyesült Királyság) és Stig Enemark 
(Dánia) közös előadása nyitotta a 
Célirányos Földügyi Igazgatásról (Fit-
for-purpose Land Administration, a 
továbbiakban FFP), melynek megol-
dásai napjainkban igen népszerűek 
szerte a világban, elsősorban a fejlődő 
országokban. Az FFP egy olyan föld-
ügyi igazgatás létrehozását tűzi ki célul, 
mely biztosítja az állampolgárok szá-
mára az ingatlanok (földek) biztonsá-
gos birtoklását formálisan (dokumen-
tumokkal), azonban nem igényel nagy 
pontosságú, drága, modern technoló-
giát és az időrabló precíz terepi méré-
seket. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy űrfelvételeken, légifelvételeken, 
a tulajdonosok bevonásával végzik el a 
földrészletek elhatárolását, majd készí-
tik el a megfelelő dokumentációt (pl. 
tulajdoni lapot). Ez a megoldás a hazai 
szakembereknek furcsának tűnik, 
azonban ne felejtsük el, hogy a fejlődő 
országokban az ingatlan-nyilvántartás 
hiánya, vagy nem megfelelő működése 
komoly gazdasági veszteségeket okoz, 
ezért számukra, kiinduló alapként, ez a 
megoldás is megfelelő. Például Ruanda 
esetében 10 millió földrészletet hatá-
roltak el, és vettek nyilvántartásba öt 
év alatt, és mindez 6 USD-be került 
földrészletenként.

Az előadásban számos technikai és 
szoftverelemet mutattak be egy ilyen 
rendszer létrehozására, gyakorlati pél-
dákon keresztül pl. Koszovóban (ahol 
drónokkal készült felvételeket hasz-
náltak), Indonéziában, Nepálban, 
Ugandában, valamint a már említett 
Ruandában. A hírek szerint Etiópia 
és Mozambik követni fogja Ruanda 
példáját.

A következő érdekes, kissé elméleti 
előadást Jaap Zevenbergen tartotta 
Hollandiából arról, hogy a jogcímalapú 
ingatlan-nyilvántartási rendszerek 
(mint a hazai rendszer), hogyan tud-
hatják javítani a szerződésalapú ingat-
lan-nyilvántartási rendszerek (ilyen a 
holland) minőségét. Ismertette a két-
féle rendszer lényegét, és elismerte, 
hogy a jogcímalapú rendszerek egy-
szerűsítik a tranzakciókat, olcsóbbak 
és előnyei felhasználhatók a szerződés-
alapú rendszereknél is, hiszen a hol-
land kataszter ugyan szerződés alapú, 
azonban az adatok feldolgozottsága 
miatt már kvázi jogcímalapúnak szá-
mít. Arra, hogy Hollandiában átalakít-
ják-e a rendszert jogcímalapúvá még 
nem tudott válaszolni.

A következő előadást Gerda 
Schennah, (Ausztria) a Bizottság elnöke 
tartotta „Kataszter 4.0 – Magánszféra–
közszféra–emberek együttműködése” 
címen (Cadastre 4.0 – Private-Public-
People Partnership). Véleménye sze-
rint a „lineáris” kataszteri modell – 
ahol az adat-előállítók által létrehozott 
adatok, melyek bekerülnek a katasz-
terbe, majd onnan szolgáltatások for-
májában megkapják a különböző szer-
vek és állampolgárok – napjainkra egy 
inverz modellé fejlődött. A felhaszná-
lókat egyre jobban befolyásolják a 
különböző szociális médiák, közös-
ségek és ezekből származó informá-
ciókat a kataszternek is be kell tudni 
fogadni, kezelni a jövőben. A IV. ipari 
forradalom kora, melyben most élünk, 
az emberekről kell, hogy szóljon, bele-
értve a katasztert is. Ennek négy alapel-
vét az átláthatóságban, a biztonságban, 
az örökségben és a bizalomban látja.

A napot Daniel Paez (Kolumbia), a 
Bizottság következő periódusra (2019–
2022) megválasztott elnöke tartotta, a 
Bizottság jövőbeni munkatervéről.

A harmadik nap a FIG elnökének 
Chryssy Potsiou (Görögország) elő-
adásával kezdődött, aki a FIG múltjá-
val és jövőjével foglalkozott. A jövő-
ről elmondta, hogy a FIG az ENSZ 17 
db Fenntartható Fejlődési Céljaiból 
12-höz járul hozzá a munkájával, mely 
a földmérők nagyon fontos szerepét 
jelzi ebben az erőfeszítésben. A föld-
mérőknek a jövőben növelni kell tudás-
bázisukat más szakmákban való isme-
retszerzéssel. Előadása végén sürgette 

az együttműködést elsősorban a köz-
gazdászokkal, villamosmérnökökkel és 
ingatlanügyi szakértőkkel.

Szintén görög előadásban 
(Charalabos Ioannidis) volt szó egy 
olyan mobilalkalmazásról, mely előse-
gíti – elsősorban városi területeken – 
a nyilvántartásba nem vett ingatlanok 
regisztrációját. Az alkalmazás jó eszköz 
egy FFP-adatgyűjtési megoldásaiban.

A délelőtti ülés egy svájci és egy 
török előadással fejeződött be.

A délutáni ülésen a globális perspek-
tívákat tekintették át, elsősorban az 
ENSZ Térinformatikai Bizottsága (UN 
GGIM) munkájának tükrében. Külön 
kiemelésre került az ISO 19152:2012 
jelű szabvány (Land Administration 
Domain Model, Földügyi Igazgatási 
Modell), melyet az ENSZ közös szabvá-
nyaként javasolnak elfogadtatni. Ismét 
szó esett és megerősítést nyert a FIG, 
illetve a földmérők nélkülözhetetlen 
szerepe az ENSZ Fenntarható Fejlődési 
Céljainak megvalósításában.

A közgyűlés utolsó napja a Korea 
Land and Geospatial InformatiX 
Corporation (a Dél-Koreai Földügyi 
és Térinformatikai Részvénytársaság) 
előadásával kezdődött, amelyben a 
katasztrófahelyzetek menedzsmentjé-
vel foglalkoztak. Az előadásban négy 
esettanulmányt mutattak be erdő-
tűzről, jégverésről, földrengésről és 
földcsuszamlásról.

A földcsuszamlásoknál négyféle 
technológiát vizsgáltak. Az elsőnél 
mobilapplikációval körbemérik a terü-
letet, a másodiknál mérőállomással 
mérik meg a területet, a harmadiknál 
RTK GNSS-mérésekkel mérik be a terü-
letet, a negyediknél pedig drónokkal 
készített ortofotókat használnak a fel-
mérésnél. Megállapításuk szerint föld-
csuszamlások esetén a drónokkal 
készített ortofotók a leghatékonyabb 
technológia a területek bemérésére.

A földrengések esetén kétféle tech-
nológiát vetettek be, a mobil térké-
pező eszközt (MMS) és a drónokat. 
Megállapították, hogy mindkét meg-
oldás nagyon jól használható ez eset-
ben. Az MMS az épületek sérülései-
nek felmérésénél, míg a drónok az 
épületek tetőszerkezet-károsodásának 
detektálásánál.

A közgyűlés végén ismertették a 
következő, 2019. évi FIG-munkahét 
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előkészületeinek állását, melyet 
Hanoiban, Vietnamban tartanak. 
Bemutatták a 2020. évi amszterdami 
FIG-munkahét előzetes programját, és 
összefoglalót hallottunk a szeminárium 
eredményeiről. A közgyűlés úgy dön-
tött, hogy a 2019. évi bizottsági köz-
gyűlést a Dél-Koreai Szöulban tartja. 
A közgyűlés végén a jelenlegi vezetés 
ünnepélyesen átadta feladatát a követ-
kező elnökségnek, melyet Daniel Paez 
(Kolumbia) vezet.

A FIG Kataszteri és Földügyi 
Menedzsment Bizottságának éves köz-
gyűlése ismét bebizonyította, hogy a 
kataszternek nemcsak mint a földmé-
rés egy ágának van szerepe, hanem 
kiemelkedő gazdasági, politikai és tár-
sadalmi jelentősége is van, melyet a 
világ nagy részén nagymértékben elis-
mernek is. Természetesen, ahogyan a 
beszámolóból is láttuk, sok helyen van-
nak még problémák, akár fejlett orszá-
gokban is, azonban ezek a nemzetközi 
szakmai fórumok arra szolgálnak, hogy 
tapasztalatainkat megosszuk egymás 
között, hogy a különböző megoldáso-
kat alkalmazni tudjuk saját országaink-
ban is.

Iván Gyula

***

Székesfehérvár – Taskent, 
selyemút 2018

A 2017 októberében négy európai és 
öt üzbég egyetem részvételével indult, 
3 éves futamidejű DSinGIS (Doctoral 
Studies in GeoInformation Sciences) 
európai uniós projekt első évének 
leteltével, október második felé-
ben három eseményre is sor került 
Taskentben. Az európai és üzbég szak-
emberek részvételével zajló eseménye-
ket a National University of Uzbekistan 
(Üzbég Nemzeti Egyetem) szervezte. A 
koordinátori szerepet betöltő ÓE AMK 
Geoinformatikai Intézetből a pro-
jektben közreműködő négy kolléga, 
dr. Márkus Béla, dr. Földváry Lóránt, 
Verőné dr. Wojtaszek Malgorzata és 
Balázsik Valéria vettek részt az ese-
ményeken: a workshopon, a kétnapos 
nemzetközi konferencián, valamint 
a projekt éves áttekintő értekezletén 
(review meeting).

A projekt célkitűzése, vagyis a 
geoinformatikai tudományokra épülő 
doktori iskola kialakítása volt a köz-
ponti témája mindhárom esemény-
nek. Sor került az első évben végzett 
munka értékelésére, a tapasztalatok 
összegzésére és a következő időszak 
konkrét feladatainak megfogalmazá-
sára. A konferencián kollégáink a GIS 
(geoinformációs rendszer) témaköré-
hez kapcsolódó előadásokat tartottak: 
Márkus Béla a célzott képzési progra-
mokról, Földváry Lóránt a raszteres 
állományok simítóhatásáról, Verőné 
Wojtaszek Malgorzata a távérzékelés-
alapú mezőgazdasági táblán belüli 
elkülönítésről és Balázsik Valéria a 
GIS-technológiák régészetben történő 
gyakorlati alkalmazásának tapasztalata-
iról (Tóth Zoltánnal közös munka). Az 

elhangzott előadásokat követően több 
érdeklődő megkeresés is történt, mely-
nek során az üzbég kollégák további 
kutatási és oktatási együttműködést 
kezdeményeztek a jövőre nézve.

Üzbegisztán fejlődése érzékelhető 
a főváros, Taskent dinamikus átala-
kulásán. A selyemút egykor jelentős 
állomásán az új létesítmények szinte 
mindegyikén kívül-belül érződik a 
hagyományok újjáéledése. A korabeli 
motívumvilág városszerte megjelenik 
a középületeken, ami visszaröpíti az 
európai látogatót a karavánszerájok 
korába.

A megélénkült gazdaság mellett 
ugyanakkor komoly gondot okoz az 
országnak a klímaváltozás kedvezőt-
len hatása a természeti környezetre. 
Az utóbbi években egy erőteljes 

A konferencia résztvevői

Hagyományőrzés az építészetben
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sivatagosodási folyamat figyelhető 
meg, amely az Aral-tó fokozatos kiszá-
radásához vezet. Ezek kezelésében a 
GIS alkalmazások lehetőségeivel vég-
zett elemzések és hatástanulmányok 
nagy segítséget jelenthetnek számos 
probléma megoldásában. Ehhez nagy 
szükség van jól képzett szakemberekre, 
ennek megoldását célozza ez a pro-
jekt is, remélve, hogy a „modern med-
reszékben”, az egyetemeken a klasszi-
kus tudományok mellett helyet kap a 
térinformatika, és hasznos ismeretek-
kel járul hozzá a természeti környezet 
kedvezőtlen változásainak kezeléséhez. 
A résztvevő üzbég egyetemeken oktató 
kollégák és a projekthez szintén kap-
csolódó kutatóintézetek munkatársai 
segítő partnerként tekintenek az euró-
pai egyetemekre.

A konferencia megnyitóján részt vett 
a Taskenti Magyar Nagykövetség részé-
ről Vanyik János külgazdasági attasé, 
aki meghívta a GEO munkatársait az 
56-os forradalom alkalmából tartott 
ünnepségre, melyen az AMK munka-
társai örömmel vettek részt. Az ünnepi 
megemlékezést követően kollégáink 
beszámoltak a projektről és a két ország 
oktatási együttműködéséről a követség 
érdeklődő munkatársainak.

A szervezést végző National 
University of Uzbekistan és a többi 
üzbég egyetem munkatársának, a ren-
dezvények valamennyi üzbég részt-
vevőjének szívélyes vendéglátása, 
valamint európai partnereink együtt-
működése hozzájárult a projekt mind-
három eseményének eredményességé-
hez, és kellemessé tette a Taskentben 
töltött napokat.

Balázsik Valéria

Mérnökgeodéziai 
konferencia a BME 
Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszékén

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Tagozata, valamint a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék közreműködé-
sével Mérnökgeodézia Konferenciát 
szervezett 2018. október 27-én a 
Tanszék Rédey István-termében.

A konferenciára több mint 94 mér-
nök kolléga regisztrált, így az előadók-
kal és a szervezésben segítőkkel együtt 
több mint 100 érdeklődő hallgatta meg 
az előadásokat.

10 órakor dr. Rózsa Szabolcs egye-
temi docens, tanszékvezető a házi-
gazda tanszék nevében köszöntötte 
a résztvevőket, és kívánt eredményes 
munkát. Majd dr. Siki Zoltán, a MMK 

Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat 
elnöke nyitotta meg a konferenciát.

Az előadások között volt, amely gya-
korlati munkák tapasztalatait foglalta 
össze, mások elméletibb kérdésekkel 
foglalkoztak.

A délelőtti szekcióban 5 előadás 
hangzott el. Halhattunk a zalaegerszegi 
autóipari tesztpálya geodéziai munká-
latairól, a beruházások során felmerülő 
kihívásokról és megoldásukról, a mér-
nökgeodéziai alapponthálózatokról, de 
a drónokkal való felmérés és a talajpe-
netrációs radar is helyet kapott az elő-
adások témái között.

A szendvicsebéd és egy kis pihenés 
után újabb 6 előadás következett. Szóba 
került az ajánlati ár és a MÉDI kapcso-
lata, a mérnökgeodézia téradatigénye, 
az alappontsűrítés problémája egy 
kanyargós erdei kisvasút felmérése 
során, egy épületelhelyezést biztosító 
zsinórállás elkészítésének nem hagyo-
mányos módja. Immár szokássá vált, 
hogy egy diplomaterv-pályázaton díj-
nyertes diplomamunkát ismertetett a 
szerzője, aki az idén az automatikus 
irányzás megoldásával foglalkozott. 
Végül a GeoEasy geodéziai méréseket 
feldolgozó program új lehetőségeiről 
és nyílt forráskódúvá tételéről hallhat-
tunk egy előadást.

A konferenciát egy szakmai vita-
fórum zárta, amelynek témája a 
szakmánk jövője volt, figyelve az 
egyre jobban elterjedő automatizált 
megoldásokra.

A regisztrált részvevők továbbkép-
zési igazolást kaptak, amely 4 tovább-
képzési pontot jelent a kamarai 

A követségi ünnepség résztvevői
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tervezői jogosultság (GD-T) és 2 pon-
tot az ingatlanrendező földmérő minő-
sítés (IRM) meghosszabbításánál.

Összegezve elmondhatjuk, hogy egy 
rendkívül érdekes, sokféle témát érintő 
konferencián és szakmai vitán vettünk 
részt.

Az előadások elérhetőek a Magyar 
Mérnöki Kamara Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozat honlapján. 
(http://mmk-ggt.hu/)

Homolya András

***

Pest megyei és Fővárosi 
Földmérőnap

A Magyar Földmérési Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest 
megyei és Fővárosi Területi Csoportja 
2018. október 17-én ebben az évben 
másodszor tartott földmérő szakmai 
napot az MH Geoinformációs Szolgálat 
(MH GEOSZ) kultúrtermében.

A rendezvényt most is orszá-
gosan hirdettük meg a Megyei 
Kormányhivatalok Földhivatalai és vál-
lalkozói körben, ennek következtében 
250 regisztrált résztvevőnk volt.

Védnöknek dr. György István kor-
mánymegbízottat (Budapest Főváros 
Kormányhivatala), és Szalay László alez-
redest1, az MH GEOSZ szolgálatfőnö-
két kértük fel. Mindketten elvállalták a 
védnökséget, amit nagyon köszönünk. 
Sajnos a rendezvényen egyéb elfoglalt-
ságuk miatt egyikük sem tudott megje-
lenni. A kormánymegbízott úr nevében 
Fekete Gábor a BFKH főosztályveze-
tője (Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály) köszöntötte a 
résztvevőket. A szolgálatfőnök urat dr. 
Nagy Péter alezredes képviselte, aki 
egész nap a rendelkezésünkre állt a ren-
dezvény sikeres lebonyolításának érde-
kében. Itt szeretnénk megköszönni a 
lehetőséget, hogy ismét a katonai tér-
képész szervezet kultúrtermében tart-
hattuk meg rendezvényünket.

Programunk összeállításánál 
még nem számíthattunk arra, hogy 
az Agrárminisztériumban történő 

1 Az MH GEOSZ szolgálatfőnökét, Szalay Lász-
lót Magyarország honvédelmi minisztere 
2018. október 23-án ezredessé léptette elő. 
(Szerkesztőség)

változások a főosztályunkat ezekben 
a napokban érintik, és ezért a rendez-
vényen nem tudnak részt venni. Az ő 
előadásuk helyett Iván Gyula tartott 
prezentációt „Kataszter és gazdaság” 
címmel, amely sokakat gondolkozta-
tott el a jövőt illetően.

Dr. Ádám József akadémikus az 
MFTTT elnöke köszöntötte a résztve-
vőket, és röviden tájékoztatta a hallga-
tóságot az MFTTT idei programjáról és 
feladatairól.

Első előadónk Rostás Sándor őrnagy 
(MH GEOSZ) a DITAB–50 digitális tér-
képészeti adatbázis adatainak automati-
kus kartografálásáról tartott érdekes elő-
adást. Mindenki érdeklődéssel hallgatta, 
mert a konferencia polgári életben dol-
gozó résztvevőiknek kevés rálátása van 
a katonai térképészetnél folyó földmé-
rési és térképészeti tevékenységre.

Busics Imre osztályvezető (BFKH 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály Alaphálózati 
és Államhatárügyi Osztály) feladatai-
kat és az osztályukon folyó munkákat 
ismertette.

Dr. Busics György egyetemi docens 
ny. intézményigazgató (ÓE GEO) a 
hazai geodéziai hálózataink használa-
tát mutatta be pontpótlási példákkal.

A szünet után Braunmüller Péter 
osztályvezető (BFKH Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) 
ismertette a FÖMI téradat-szolgál-
tatási feladatait és gyakorlatát, vala-
mint utalt a közeljövő változásaira is a 
munkájukban.

Sándor József előadása „Alapraj-
zokról, avagy Don-Quijote de la Cato 
és a nettósított szélmalmok” címmel 
tovább részletezte a társasházi alapraj-
zok készítése körül kialakult anomáli-
ákat, amit a nemrég megjelent jogsza-
bály sem enyhített.

Ebéd után levezetésként Homolya 
András mestertanár (BME Általános és 
Felsőgeodéziai Tanszék) „Földmérés 
a római korban, avagy mikor járt ma 
„Clarissimus” cím a földmérőknek?” 
címmel tartott előadást. Meglepve 
tapasztaltuk, hogy nem sok új van a 
Nap alatt, mert abban a korban is – a 
digitalizációt leszámítva – ugyanúgy 
dolgoztak a földmérők, mint ma, az ügy-
felek és a problémák sem változtak.

Varga Imre László (Pest Megyei 
Kormányhivatal, Nagykőrösi Járási 

Hivatal) A „Felmérési, térképezési és 
területszámítási hiba kijavítására irá-
nyuló eljárás gyakorlati problémái” 
címmel tartott előadásában a jogszabá-
lyi változások tükrében mutatta be az 
eljárást.

Borbély Katalin földmérési szakfelü-
gyelő (Pest Megyei Kormányhivatal) Az 
ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti tevékenység részletes 
szabályairól szóló 8/2018 (IV:29). AM 
rendelet hatósági szemmel című elő-
adásában tételesen ismertette a válto-
zásokat, és azok indokait. Köszönjük 
a sok munkát, amivel teljes körűen 
pótolni tudta a hiányzó minisztériumi 
előadásokat.

Befejezésül Körblné Németh 
Éva földmérési szakfelügyelő 
(BFKH Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály) vezetésé-
vel a „Legyen ön is milliomos” vetél-
kedő mintájára szakmai kérdésekre 
adott jó válaszokkal lehetett 1-1 
„továbbképzési”pontot szerezni. Ketten 
éltek sikeresen ezzel a lehetőséggel.

Hetényi Ferencné

***

Konferencia az 
osztatlan közös tulajdon 
megszüntetéséről 2018

Az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetésére indított projekt (OKTM-
projekt) kezdete óta az MFTTT az 
Agrárminisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztályával közö-
sen immár ötödik alkalommal szerve-
zett egész napos konferenciát, az idén 
is két időpontban. Az ez évi rendezvé-
nyek 2018. október 1-jén és 25-én – a 
korábbi évek gyakorlatának megfele-
lően – az Agrárminisztérium Darányi 
Ignác-termében zajlottak le.

A továbbképzés-jellegű konferencia 
nem titkolt célja az információátadás 
mellett, hogy a közszolgálati dolgozók 
számára lehetőséget nyújtson a köte-
lező továbbképzés teljesítéséhez (ame-
lyet a Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium programjába felvett ren-
dezvényeken való részvétellel szer-
zett pontok összegyűjtésével lehet 
teljesíteni), valamint a földmérők szá-
mára az ingatlanrendezői minősítéshez 



Rendezvények

2018 / 6  (70. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

38

szükséges önképzési pontok megszer-
zésében. A konferencia 8 kreditpon-
tot ért a közszolgálati továbbképzés-
ben, míg az IRM/GD minősítéshez 2 
pontot lehetett szerezni a részvétel-
lel. A rendezvényre több mint három-
százan regisztráltak, ebből a második 
napon 115 fő volt a jelenléti íven sze-
replők száma.

A két rendezvénynap programja azo-
nos volt:

 – Megnyitó és köszöntő, dr. Ádám 
József, az MFTTT elnöke, dr. Nagy 
János, az Agrárminisztérium 
helyettes államtitkára

 – A távérzékelés és termékeinek sze-
repe az állami alapadatok előállításá-
ban, dr. Gross Miklós ügyvezető igaz-
gató (Eurosense Légi Térképészeti 
Kft.)

 – A részarány-földkiadás során kelet-
kezett osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése projekt tapasztalatai, 
további feladatok, dr. Mátyás László 
műszaki vezető (NKP Nkft.)

 – Tájékoztatás az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése projekt végre-
hajtásáról Gudász Zoltán földügyi 
gazdálkodási referens (AM Földügyi 
és Térinformatikai Főosztály)

 – Az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetése projekt földhivatali földmé-
rői szemmel, Rácz Kálmán főtaná-
csos (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Karcagi Járási 
Hivatal, Földhivatali Osztály)

 – Földhivatali tapasztalatok jogi aspek-
tusai a projekt végrehajtása során, 
dr. Sóvári Tibor főosztályvezető 
(Békés Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály)

 – A projekt végrehajtásának szak-
mai tapasztalatai a földhivatalnál, 
Krcsmárik Roland osztályvezető 
(Békési Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály)

 – Az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése projekt vállalkozói 
szemmel, Zsilvölgyi Csaba ügyve-
zető igazgató (Pécsi Geodéziai és 
Térképészeti Kft.)

 – Módszertani konzultáció, fórum – 
Levezető elnök: Zsilvölgyi Csaba 
MFTTT alelnök (október 1-jén)/
Iván Gyula MFTTT főtitkárhelyet-
tes (október 25-én). A fórum részt-
vevői: az AM FTO képviselője, Cseri 
József ügyvezető igazgató(NKP 

Nkft.), Mátyás László műszaki 
vezető (NKP Nkft.)

 – Zárszó Zsilvölgyi Csaba alelnök/
Iván Gyula főtitkárhelyettes

Dr. Ádám József elnöki megnyitójában 
elmondta, hogy dr. Nagy István agrár-
miniszter vállalta a konferencia fővéd-
nöki szerepét. Tuzson Bence minisz-
terelnökségi államtitkárt az MFTTT 
elnöke levélben kereste meg, hogy 
a korábbi évek gyakorlatát követve, 
a Miniszterelnökség támogassa a 
Társaságot a rendezvény megszerve-
zésében, és tegye lehetővé a földhiva-
tali kollégák számára a konferencián 
való részvételt. Az új kormány meg-
alakulásával bekövetkezett személyi 
változások miatt az MFTTT és a kor-
mányzati szervek közötti kommuni-
káció még nem zökkenőmentes, így 
nem kaptunk visszajelzést arról, hogy 
a Miniszterelnökség (támogató véle-
ménnyel) eljuttatta-e a megyei kor-
mányhivatalokat vezető kormánymeg-
bízottakhoz a kérésünket.

Dr. Nagy János

Dr. Nagy János helyettes államtit-
kár köszöntőjében kifejezte abbéli 
reményét, hogy a konferencia meg-
felelő lehetőséget nyújt a projekttel 
kapcsolatos értékes ismeretek meg-
szerzésére és hasznos fórum a pro-
jekt résztvevői számára a vélemény-
cserére. Elmondta továbbá, hogy a 
kormány számára továbbra is kiemelt 
jelentőségű az osztatlan közös tulaj-
doni forma megszüntetése és az ezt 
végrehajtó projekt felgyorsítása. Ennek 
érdekében szükségesnek tartja az érin-
tettek ösztönzését, érdekeltté tételét 
a jogi környezet alakításával is. Még 

az idén a Parlament elé fog kerülni 
az ezt célzó 13-14 törvénymódosítás. 
Szükségesnek tartja további források 
bevonását is a megvalósításba. Dr. Nagy 
János kulcsfontosságúnak nevezte az 
NKP Nonprofit Kft. szerepét a projekt 
további lebonyolításában.

Dr. Gross Miklós

Dr. Gross Miklós előadásában a 
lehetőségekről és nem a gyakorlatról 
beszélt az OKTM-projekt keretében 
elkészült távérzékelési termékeknek az 
állami adatok előállításában betöltött 
szerepét illetően. Sajnálatos módon az 
érvényes szabályzatok irreális (műsza-
kilag nehezen értelmezhető és indo-
kolható) pontossági követelményeket 
támasztanak a földmérési alaptérképi 
adatbázis pontjainak vízszintes hely-
zetére vonatkozóan. Az ügyvezető elő-
adásában utalt annak a szakmai bizott-
ságnak a javaslatára, amely már több 
mint egy éve befejezte munkáját, és 
javaslatokat fogalmazott meg a föld-
mérési alaptérképek létrehozásának, 
felújításának műszaki tartalmára és fel-
tételeire. Az itt megfogalmazott javas-
latok elfogadása széleskörű lehetősé-
get teremtenének az OKTM-projekt 
során létrejövő távérzékelési adatok 
további hasznosítására az állami ada-
tok előállításában.

Mátyás László előadásában a mun-
kafolyamatok irányítását és ellenőrzé-
sét támogató rendszer (MTR) adataira 
támaszkodva részletesen bemutatta 
és elemezte a projekt eddigi ütemei-
nek végrehajtását érintő ellenőrzések 
tapasztalatait. Táblázatokkal és grafiko-
nokkal gazdagon illusztrálta a felada-
tok végrehajtásának előrehaladását, az 
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egyes részvevők teljesítését. Az előadó 
kiemelte a végrehajtás kritikus hibáit 
is.

Gudász Zoltán

Gudász Zoltán áttekintette a projekt 
jogi előtörténetét, az eddigi eredmé-
nyeket, a munkák állását és a folytatás 
további tervezett menetét.

Mostanáig összesen 26 267 eljárás 
zárult le, ami az I–V. ütemekben elindí-
tott 36 534 eljáráshoz viszonyítva 72%-
os, a teljes projektet tekintve 48,5%-os 
készültséget jelent.

A lezárult eljárásokban mintegy 120 
ezer tulajdonos részére került kiadásra 
az önálló tulajdonú földrészlet, hozzájá-
rulva a tiszta tulajdoni viszonyok meg-
teremtéséhez (2018. 10. 25-i állapot).

2012–2018. között összesen 14,1 
milliárd Ft költségvetési támoga-
tással járult hozzá a kormány a pro-
jekt végrehajtásához; a következő 3 
évben további mintegy 6 milliárd Ft 
biztosítása szükséges, hogy 30 járás 

illetékességi területén, a fennmaradó 
17,5 ezer megosztási eljárás is lefolyta-
tásra kerüljön.

Rácz Kálmán

Rácz Kálmán iróniát sem nélkü-
löző, a hallhatóság soraiban időnként 
derültséget kiváltó prezentációjában 
gyakorlati példákkal emelt ki számos, 
a projekt végrehajtásának szabályai és 
a gyakorlati megvalósíthatóság közötti 
ellentmondást és problémát.

Zsilvölgyi Csaba

Zsilvölgyi Csaba a földmérő vállalko-
zói oldalon tapasztalt gondokból muta-
tott be egy csokorra valót a következő 
témakörökben: extrém földrészletek, 
művelési ág változása, utak, műveleti 
utak létesítése, erdészeti nyilvántartá-
sok, egyezségi tárgyalás, birtokba adás, 
ortofotó alkalmazása, a földmérő és 
a jogi szolgáltatók együttműködése. 
Zárásként a művelési ág változásával 
kapcsolatos problémák megoldására 
tett javaslatokat.

Hajtman Zoltán

A Békés megyei földhivatali tapasz-
talatokat bemutató előadások szerzői 
– más irányú elfoglaltságaik miatt 
– sajnos nem tudtak jelen lenni a 
konferencián, így az általuk leszűrt 
tapasztalatokat Hajtman Zoltán osz-
totta meg a hallgatósággal. A Békés 
megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály főosztályvezetőjének (dr. 
Sóvári Tibor) prezentációjából a 
projekt részfolyamatait lépésről 
lépésre, a jogi szabályozottság szem-
szögéből, a jogalkalmazási tapaszta-
latok bemutatásával ismerhette meg 
a hallgatóság.

A földhivatalok szakmai tanul-
ságait a Békési Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály osztályvezető-
jének (Krcsmárik Roland) részletes, 
személyes tapasztalatokon alapuló 
előadása mutatta be.

A konzultációra, a fórumra – ahogy 
az lenni szokott – az ebédszünet 
kínálta a legtöbb lehetőséget. A tar-
talmas nap végére a hallgatóság elfá-
radt, így a fórumra már nem igazán 
volt igény. A konferencia zárása után 
azért még mindig akadt néhány lel-
kes hallgató, aki személyes kérdései-
vel fordult a jelen lévő előadókhoz.

Az elhangzott előadások anyagai és 
Hodobay-Böröcz Andrásnak az októ-
ber 25-i rendezvényen készült fényké-
pei az MFTTT honlapján elérhetők.

A beszámolót összeállította: 
Buga László 

Fotó: Hodobay-Böröcz András

***

Mátyás László
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Tudományos Diákköri 
Konferencia a 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetemen
A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen 2018. 
november 14-én rendezték meg a 
Tudományos Diákkörök szokásos évi 
konferenciáját. Valamennyi karon ekkor 
mutatták be a legjobb hallgatók az 
elmúlt tanévben készített munkáikat.

Az Építőmérnöki Karon 3 szekció-
ban összesen 33 előadás kapott helyet. 
Szakterületünket érintő témák a 
Földtudományi és Geotechnika szekci-
óba kerültek. A szekció elnöke dr. Ádám 
József akadémikus, egyetemi tanár volt, 
titkári feladatokat pedig Ambrus Bence 
PhD hallgató látta el.

A szekcióülés reggel 9 órakor kez-
dődött, az Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék Oltay-termében, számos ven-
dég – közöttük érdeklődő hallgatók és 
oktatók – előtt. A szekcióülést az elnök 
nyitotta meg bevezetőjével, amely-
ben kihangsúlyozta a Tudományos 
Diákkörben végzett munka fontosságát 
az egyetemi képzésben. Ezt követően a 
következő előadások hangzottak el:
1. Dézsi Kristóf: Kőzetek fagyasz-

tás hatására bekövetkező 
mechanikai változásainak vizs-
gálata; Konzulensek: dr. Rozgonyi-
Boissinot Nikoletta és dr. 
Vásárhelyi Balázs (Geotechnika 
és Mérnökgeológia Tanszék)

2. Németh János Gábor: Sziklarézsű-
állékonyság vizsgálata távérzéke-
lési módszerek alkalmazásával; 
Konzulensek: dr. Görög Péter és 
dr. Török Ákos (Geotechnika és 
Mérnökgeológia Tanszék)

3. Urbán Máté: Dolomitbánya állé-
konyságának vizsgálata földrengés 

hatására; Konzulens: dr. Görög Péter 
(Geotechnika és Mérnökgeológia 
Tanszék)

4. Hideg Gergely: Kőzettestek GSI 
szerinti osztályozásának lehető-
sége kvalitatív módszerekkel (elma-
radt az előadása); Konzulens: dr. 
Vásárhelyi Balázs (Geotechnika 
és Mérnökgeológia Tanszék)

5. Lajkó Rebeka: Hidrométeres talaj-
vizsgálat során a diszpergáló szer 
különböző koncentrációban tett 
hatása a szemeloszlási görbe alak-
jára; Konzulensek: dr. Nagy Gábor 
és dr. Nagy László (Geotechnika és 
Mérnökgeológia Tanszék)

6. Pap Viktor – Horváth Győző – 
Bodnár Ákos – Kiss Ambrus: 
Twitter használata a térinformati-
kában; Konzulens: dr. Barsi Árpád 
(Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék)

7. Imre-Horváth Sándor: A klímaválto-
zás várható hatásainak vizsgálata a 
Jászságban térinformatikai módsze-
rekkel; Konzulens: dr. Szabó György 
(Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék)

8. Nagy Nándor – Hrutka Bence Péter: 
Útpálya geometriai ellenőrzése 
pontfelhő alapján; Konzulensek: 
dr. Takács Bence (Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék) és dr. 
Vasvári Gergely (Út és Vasútépítési 
Tanszék)

9. Szigeti Diána: Pilóta nélküli repü-
lőgép geodéziai célú pontossági 
vizsgálata; Konzulensek: dr. Égető 
Csaba (Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék) és Balla Csilla (Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály)

10. Tar László: Téradatok rögzítése jár-
műfedélzeti szenzorok segítségé-
vel; Konzulensek: dr. Barsi Árpád 

(Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék) és dr. Somogyi-József 
Árpád (Fotogrammetria és 
Térinformatika  Tanszék)

11. Koch Domonkos: Közlekedésépítési 
beruházások nemzetközi össze-
hasonlításban; Konzulens: dr. 
Orosz Csaba (Út és Vasútépítési 
Tanszék)

12. Gonda Evelyn: A pálya-jármű köl-
csönhatás mozgásgeometriai vizsgá-
lata közúti vasúti kitérőkben és kis 
sugarú pályaívekben okostelefonok 
szenzoradatainak felhasználásával; 
Konzulensek: dr. Vinkó Ákos (Út és 
Vasútépítési Tanszék) és Előhegyi 
Zoltán (VAMAV Kft.)

Valamennyi előadó bebizonyította, 
hogy szakterületén komoly munkát 
végzett és az előadásokkal sem val-
lottak szégyent. Az egyes előadásokat 
követően dr. Ádám József elnök a kon-
zulenseknek adott át egy-egy dékáni 
elismerő oklevelet, így köszönve 
meg az oktatás és a tudományos kép-
zés szempontjából igen fontos mun-
kájukat. A hagyományokhoz híven a 
kari eredményhirdetés este történt 
meg az Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék Oltay-termében. A dékán, dr. 
Dunai László egyetemi tanár adta át 
az Építőmérnöki Kar Tudományos 
Diákköri pályázatának ez évi díjait. A 
Földtudományi és Geotechnika szek-
cióban szerepelt hallgatók közül Lajkó 
Rebeka és Gonda Evelyn I. díjat, Pap 
Viktor – Horváth Győző – Bodnár 
Ákos – Kiss Ambrus szerzőcsapat és a 
Nagy Nándor – Hrutka Bence Péter 
szerzőpáros II. díjat, Németh  János, 
Imre-Horváth Sándor, Horváth Sándor 
és Tar László III. díjat nyert. Urbán 
Máté, Szigeti Diána és Koch Domonkos 
jutalomban részesült.

Homolya András


