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Bevezetés 

1A Geodézia és Kartográfia c. szakla-
punk 2016. évi utolsó és a 2017. évi 
első számában a szerkesztőség, a fenti 
cím alatt tanulmányom két részét 
közölte. Az ottani bevezetésben már 
utaltam arra, hogy a rendszerváltás 
utáni időszak eseményeinek megírása 
egy másik tanulmány tárgya lenne. 
Azóta telefonon többen megkerestek, 
és arra biztattak, hogy írjam meg a III. 
részt is.

Vonakodtam ezzel az időszakkal fog-
lalkozni, tekintettel annak kényes vol-
tára. Ez az időszak azért kényes, mert 
a magyar Állami Földmérés 160 éves 
története során soha annyiszor és 
annyian nem avatkoztak a működé-
sébe a politika részéről, mint a rend-
szerváltás után. Tették úgy, hogy ezt az 
elsősorban műszaki, mérnöki testüle-
tet munkájában megzavarták, ellehetet-
lenítették, szétszabdalták, és gyakorla-
tilag felszámolták. Sajnos ma már nem 
beszélhetünk egységes magyar Állami 
Földmérésről, mint a magyar geodézia 
és térképészet hazai és nemzetközileg 
is elismert és becsült testületéről.

Hallgatva többek tanácsára, szük-
ségesnek láttam a magyar Állami 
Földmérés rendszerváltás utáni hely-
zetével foglalkozni. Eredetileg 2016 
végével akartam szakmatörténeti tanul-
mányomat lezárni, de megfogadva dr. 
Niklasz László volt minisztériumi főosz-
tályvezető tanácsát, az eseményeket 
csak 2010-ig tárgyalom. Tanulmányom 
alapjául a Geodézia és Kartográfia c. 
szaklapunk 20 évnyi példányai, (össze-
sen 10 890 oldal terjedelemben) szol-
gáltak. Ebből a hatalmas mennyiség-
ből, – mint forrásból, – válogattam ki 
azokat a tanulmányokat, melyeket a fel-
használt irodalom jegyzékében, idő-
rendi sorrendben közlök.

1 Jelen írás a Geodézia és Kartográfia 
2016/11–12. és 2017/1 számában megje-
lent tanulmányok folytatása.

Történelmi visszapillantás

Úgy éreztem, hogy a jobb érthetőség 
érdekében szükséges a rendszervál-
tás körüli időszak történelmi (politi-
kai, gazdasági, társadalmi stb.) esemé-
nyeit felidézni.

A rendszerváltás hazánkban békés 
körülmények között ment végbe. 1990-
ben, a szabadon választott többpárti 
Parlamentnek,– és az általa választott 
kormánynak – nehéz dolga volt. Át 
kellett vezetni a magyar társadalmat a 
korábbi egypárti, kollektivizált, (álla-
mosított) diktatúrából, a többpárti, 
magántulajdonon alapuló demokráci-
ába. Annak ellenére, hogy a polgárok 
kezdetben örömmel fogadták a szabad-
ságot és a függetlenséget, az új politika 
mégis szembekerült a magyar társada-
lommal, melyet közel fél évszázadon 
át, más szellemiségben neveltek. A gaz-
daság 98%-a állami, vagy szövetkezeti 
tulajdonban volt, míg a magántulaj-
don mindössze 2%-ot tett ki. Ezt a gaz-
daságot magánosítani (reprivatizálni) 
hatalmas kihívást jelentett. (Romsits 
2005.)

Ki kellett építeni a demokratikus 
államberendezkedés politikai, jogi, 
gazdasági, katonai, kulturális stb. szer-
kezetét. Ehhez a feladathoz járult még 
a nyomasztó méretű államadósság, 
a magántőke szinte teljes hiánya, az 
elavult szerkezetű gazdaság moderni-
zálása és a nagymértékű munkanélkü-
liség. (Romsics 2005)

Ebből a helyzetből gyors kilábolásra 
nem lehetett számítani. A gazdaság 
szerkezeti átalakítása, valamint az ezzel 
szorosan összefüggő szellemi (képes-
ségbeli) igazodás a tőkés viszonyok-
hoz, – nehezen ment. Ráadásul, – attól 
függően, – hogy a többpárti választá-
sok eredményeképpen melyik politi-
kai kurzus került kormányra, – más és 
más elképzelés alakult ki arról, hogy 
mi a helyes út.

14 évi vajúdás után, 2004-ben, 
Magyarországot felvették az Európai 

Unió tagállamai közé. Ez több szem-
pontból is könnyített a helyzeten. 
A brüsszeli adminisztráció – felzár-
kózási alap címén – vissza nem térí-
tendő tőkét pumpált a magyar gaz-
daságba, ugyanakkor a modernizáció 
számára tágra nyíltak a kapuk a fejlett 
technika előtt (korábban ugyanis az 
EMBARGÓ2 miatt ez nem volt lehetsé-
ges). Kellemetlen hozadéka volt a nagy-
fokú infláció, a beáramló tőke profit-
kiáramlása, (5–10 évi adómentesség), 
valamint a megnövekedett bűnözés. 
(Romsics 2005.)

Hazai tőke hiányában – a talpon 
maradáshoz – át kellett engedni (pri-
vatizáció formájában) a nyugati cégek-
nek a magyar energiaipart, az élelmi-
szeripart, az építőipart, a közlekedés 
egy részét, a szállodaipart, a nagyke-
reskedelmet, valamint az ingatlanpiac 
jelentős részét. A külterületi földek 
eladását – a külföldiek számára – a tör-
vény tiltotta. Ennek ellenére, korábban, 
illegális módon, történtek – külföldiek 
részéről – földvásárlások (zsebszer-
ződések). Arra számítottak az ebben 
résztvevők, hogy a 10 éves moratórium 
letelte után (2014), a zsebszerződése-
ket legalizálni lehet. Ennek megakadá-
lyozására törvény született.

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
1990–1998 között

A rendszerváltás után – és annak 
következményeképpen – kialakult 
helyzet hatással volt a magyar Állami 
Földmérés szervezetére és tevé-
kenységére. Az új Kormány felállá-
sával átalakultak a minisztériumok. 
Megszűnt a MÉM, helyette ismét 

2 Embargó, spanyol szó, jelentése elkobzás 
(lefoglalás). A hidegháború idején a tech-
nikailag fejlett nyugati országok tilalmi 
összefogása volt, hogy fejlett technikai esz-
közt ne lehessen kommunista országokba 
exportálni. A tiltott eszközökről nemzetközi 
(COCOM) lista készült az ENSZ felügyelete 
alatt.

Politika a magyar állami földmérésben, avagy  
állami földmérés a magyar politikában a rendszerváltás 
után, III. rész1

Székely Domokos
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Földművelésügyi Minisztérium ala-
kult. Ezen belül megszűnt a Földügyi 
és Térképészeti Hivatal, és helyette 
egy kis létszámú Főosztály (FTF) léte-
sült. Vezetőjévé, Nagy Ferenc József 
miniszter Zsámboki Sándort nevezte 
ki. Zsámboki négy éven át (1994-ig) irá-
nyította a magyar Állami Földmérést. 
Személyében olyan földmérési (mér-
nök) szakember került a legfelsőbb 
vezetői székbe, aki a szakma minden 
lépcsőfokát végigjárta, és rálátása volt a 
szakterületre.(Ezt azért hangsúlyozom, 
mert a későbbiekben látható lesz, hogy 
ez sajnos nem mindig volt így.)

Zsámboki Sándor

Zsámbokinak igen sok nehézség-
gel kellett szembenéznie. Elsőként 
talán említeni kell a korlátozott pénz-
ügyi lehetőséget. Ez azzal van össze-
függésben, hogy a rendszerváltáskor 
az ország a pénzügyi csőd szélén állt. 
Miközben ugyanis a feladatok iránti 
igény (privatizáció, kárpótlás, földfor-
galom, részaránykiosztás, adatszolgál-
tatás stb.) állandóan nőtt, addig az erre 
szánt pénzeszköz állandóan csökkent. 
Az állami megbízások részbeni elma-
radása súlyosan érintette a geodéziai 
vállalatokat, melyek (BGTV, KV, PGTV, 
FÖMI) elbocsátásokra kényszerültek. 
Sok földmérő, geodéta, topografus, 
kartografus állás nélkül maradt. 
Országosan mintegy 1000 szakember 
váltott ki vállalkozói engedélyt.

Az 1991. évi XXV. sz. törvény ren-
delkezett: „a tulajdonviszonyok ren-
dezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kárpót-
lásáról.” (1991/3) Ez hatalmas feladat 

elé állította az Állami Földmérést. 
Zsámboki erről 1991 októberében 
szaklapunkban így írt: „Földhivatali 
munkatársaink már hónapok óta 
végzik azt az igen nagy szakmai és 
fizikai helytállást igénylő munkát, 
melyet a tulajdonjog igazolása jelent. 
Tevékenységük minden dicséretet 
megérdemel, hiszen az eddig elintézett 
mintegy 250 000 ügy mellett elenyé-
sző a panaszok száma.” (Zsámboki 
1991/3)

A növekvő feladatok mellett gon-
dot okozott az elavult technikai hát-
tér, a modernizáció hiánya. Ezen igye-
kezett segíteni a PHARE3-program. 
Ennek keretében a 135 földhivatalt és 
a geodéziai vállalatokat modern szá-
mítástechnikai eszközökkel és geodé-
ziai műszerekkel látták el. Zsámboki 
1992-ben a projekt menedzselé-
sével dr. Niklasz főtanácsost bízta 
meg. (1992/2) A PHARE keretében 
modernizációs célra, a magyar Állami 
Földmérés, az EGK részéről (Európai 
Gazdasági Közösség, az EU elődje) 12 
millió ECU-t, Svájctól 1,2 millió frankot, 
az NSZK részéről 900 ezer márkát, és a 
magyar költségvetéstől 2 milliárd forin-
tot kapott. Ebből a támogatásból a föld-
hivatalok és a FÖMI 746 db munkahe-
lyi számítógépet, 119 db lézer- és 627 
db mátrixnyomtatót, valamint számos 
más fontos, járulékos eszközt kaptak. 
(Niklasz 1995/2)

Zsámboki az MFTTT 1992. évi ván-
dorgyűlésén, a földhivatalokkal szem-
beni türelmetlenségre utalva (nagy 
restancia, lassú ügyintézés) a követ-
kezőket mondta: „A nagyfokú ingat-
lanmozgás, földforgalom, a privati-
záció, az önkormányzati ingatlanok 
értékesítése, a kárpótlással kapcso-
latos problémák esetenként a duplá-
jára növelték a hivatali forgalmat.” 
(Zsámboki 1992/5) Itt jegyzem meg, 
hogy az Igazságügyi Minisztérium 
részéről felvetették a bíróságok mel-
lett régen működött Telekkönyvi 
Hivatalok újbóli felállítását, ami az egy-
séges ingatlan-nyilvántartási rendszer 

3 PHARE = Poland-Hungary Assistance for the 
Reconstruction of the Economy = Lengyel-
ország és Magyarország gazdasági átalakítá-
sához nyújtott segélyprogram. 1989 és 1999 
között működött. Az Állami Földmérés terü-
letén 1992-ben indult. (Dr.Niklasz László 
levélbeni közlése 2017-ben.)

megszüntetését jelentette volna.(Erről 
később még szó lesz.)

A hazai földprivatizáció nagysá-
gát (számszerűségét) jól mutatják dr. 
Niklasz László adatai: „A gazdaság 
átalakulását kísérő földprivatizá-
ció Magyarország területének több 
mint a felét, 5 700 000 hektárt érin-
tette. Ha ebből a számból levonjuk 
az 1,2 millió hektár erdős területet, 
akkor láthatjuk, hogy 4,5 millió hek-
tár mezőgazdasági művelés alatt álló 
területről van szó.” Dr. Mihály Szabolcs 
megállapítása szerint „Az 1973 utáni 
új kataszteri térképek EOTR-ben 
készültek, fotogeodéziai módszerrel. 
Készenléti állapotuk 41,2%, 12 000 
db térképszelvény. A régi méretará-
nyú kataszteri térképek készenléti 
foka pedig 58,8%.” (Mihály 1992/1) 
Igazat kell adni Mihálynak amikor a 
továbbiakban ezt írja: „Kataszteri tér-
képek terén az ország rendkívül elma-
radott. A kataszteri térképek felmérési 
állapota minőségileg alacsony, ezek 
pótlása digitális új felméréssel, illetve 
a meglévő térképek digitalizálásával 
rendkívül költséges feladat.” (Mihály 
1992)

A magyar Állami Földmérés történel-
mileg hagyományos feladata (közel l00 
éven át) az alappontsűrítés (háromszö-
gelés), a kataszteri felmérés, valamint 
az adatok és térképek tárolása és for-
galmazása volt. Az előző bekezdésben 
idéztem annak megállapítását, hogy 
milyen volt a magyar kataszter állapota 
közvetlen a rendszerváltás után. Most 
néhány szót idézek az alapponhálózat 
1991-es állapotáról, mely biztató képet 
mutat. Dr. Mihály Szabolcs erről így 
írt: „1949-ben egy új, magyar geo-
déziai alaphálózat kialakítása kez-
dődött, melyet geodéziai vállalatok 
készítettek. A hálózat jelenlegi álla-
pota a következő: elkészült 167 db I. 
rendű pont, 2120 db III. rendű pont. 
(A másodrendű hálózat elmaradt. 
Lásd Regőczi Takarékos háromszöge-
lés 1950/3–4). Továbbá 4790 db IV. 
rendű főpont, valamint 40 000 db IV. 
rendű hálózati pont. A hálózat teljes 
befejezése, GPS támogatással, 1994-re 
várható.” (Mihály 1992/1)

Az 1994 tavaszán lebonyolított 
választás következtében a magyar poli-
tikában kurzusváltás történt. Dr. Lakos 
László földművelésügyi miniszter dr. 

Székely Domokos: Politika a magyar Állami Földmérésben…, III. rész
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Fenyő Györgyöt nevezte ki – Zsámboki 
nyugdíjba vonulását követően – az FTF 
élére. Fenyő földmérőként kezdte, elvé-
gezte a Székesfehérvári Főiskolát, majd 
később estin a jogi egyetemet. 1971-
től az 1997-ben bekövetkezett nyug-
díjba vonulásáig, 26 éven át, a MÉM 
OFTH-ban, majd 1990-től az FM FTF-en 
dolgozott különböző beosztásokban. 
Személyében ismét olyan szakember 
került a magyar Állami Földmérés 
élére, aki a ranglétra minden fokát 
végigjárta, és mind a földmérés, mind 
pedig a földnyilvántartás területén ott-
hon volt. Az ő vezetése alatt alakult meg 
az NKP Kht.4, teljesedett ki a PHARE-
program, és befejeződött a kárpótlási 
ügyek feldolgozása.

Dr. Fenyő György

Fenyő, a Főosztály előtt álló legfon-
tosabb feladatról, a tulajdoni reformról 
(privatizáció) a következőket mondta: 
„…a tulajdoni reform, mely alapjá-
ban rengeti meg mind az állami, 
mind pedig a szövetkezeti tulajdont, 
egy szervezetnél csúcsosodik ki, és 
ez a Földhivatal.” Majd így folytatta: 
„Sajnos a kormányzat nem méri fel 
kellőképpen, hogy ennek a feladatnak 
a végrehajtása milyen hatással lesz 
az ingatlan-nyilvántartásra, és nem 
erősíti meg kellően anyagiakban és 
létszámban a szervezetet.” (Fenyő 
1995/3)

Fenyő irányítása alatt indult a 
TAKAROS-program. Fenyő így fogal-
mazta meg: „A térképek digitalizálása 
a térkép tartalmának számítógépre 

4 NKP Kht = Nemzeti Kataszteri Program 
Közhasznú társaság.

vitelét jelenti.” (Itt jegyzem meg, 
hogy ekkor a mezőgazdasági műve-
lés alatt álló területek kisebbik 
részéről gyengébb minőségű, míg a 
nagyobbik részéről elavult, öles méret-
arányú térképek álltak rendelkezésre.)  
Fenyő szerint: „A TAKAROS5 eredmé-
nyeképpen olyan földinformációs 
rendszer jön létre, amely valameny-
nyi földhivatali tevékenységet támo-
gat.” (Fenyő 1996/2)

Dr. Riegler Péter

A magyar Állami Földmérés szá-
mára az 1996. év két fontos és ked-
vező intézkedést hozott: az egyik 
az NKP Kht. létrehozása, a másik a 
Földmérési és Térképészeti Törvény 
megalkotása.(1996. évi LXXVI. tv.) A 
Nemzeti Kataszteri Program (NKP) 
működését a kormány 1995 novem-
berében hagyta jóvá. A Program célja: 
„...az ingatlan-nyilvántartás szöve-
ges részének (tulajdoni lapok) digi-
talizálása mellett a nyilvántartási 
térképek digitalizálása volt, hogy az 
egész anyagot számítógépen lehessen 
kezelni.” (Niklasz 1994) A Program fel-
ügyeletét dr. Riegler Péter kormánybiz-
tos látta el. Kormánybiztosra azért volt 
szükség, mert Riegler szerint: „…több 
tárcát érintő a feladat, úgy gondolta 
nyilván a döntést hozó, hogy az FM 
szervezetébe ezt nem lehet beillesz-
teni.” (Joó 1996/5) Az NKP Kht. hiva-
talosan 1996. november 1-jén alakult 
meg. Első igazgatója Ponicsán Gábor 
volt, akiről dr. Joó István a következő-
ket írta: „...végigjárta a gyakorlati és 

5 TAKAROS = Térképen Alapuló Kataszteri 
Rendszer Országos Számító-gépesítése.

irányítói szakmai tevékenység szinte 
mindenik lépcsőjét. Ennek során szé-
les körű tapasztalatokat szerzett a 
szakmai munkákban, továbbá azok 
szervezésében, … így kellő jártasság-
gal és készséggel rendelkezik a most 
rábízott műszaki-gazdasági mene-
dzselési feladatok ellátásához.” (Joó 
1997/1)

Említettem már, hogy a 96-os év 
másik jelentős eredménye az volt, 
hogy a Parlament 92%-os többséggel 
elfogadta a Földmérési és Térképészeti 
tevékenységről" szóló: 1996. évi 
LXXVI sz. törvényt. (Magyar Közlöny 
1996/96. szám) A törvény elfogadá-
sát dr. Fenyő György a következő sza-
vakkal üdvözölte: „…Egy több ezer 
éves gyökerekkel rendelkező szakma 
régi vágya és törekvése vált valóra a 
törvényjavaslat elfogadásával. Ez a 
tevékenység Magyarországon, törvé-
nyi szinten még soha nem volt sza-
bályozva, annak ellenére, hogy mind 
a földmérés, mind pedig a térképé-
szet több évszázados hagyományok-
kal és kultúrával rendelkezik.” (Fenyő 
1996/11)

Dr. Detrekői Ákos akadémikus a 
következő szavakkal méltatta a tör-
vényt: „Szakterületünk helyzete ked-
vező irányú megváltoztatásának 
elengedhetetlen előfeltétele volt a tör-
vényi szabályzás. Nem túlzás azt 
állítani, hogy a törvény elfogadásá-
val mérnökgenerációk eddig elérhe-
tetlen vágya valósult meg.” (Detrekői 
1996/11)

A Nemzeti Kataszteri Program finan-
szírozásáról dr. Niklasz László minisz-
teri biztos a következő tájékoztatást 
adta Joó Istvánnak: „Az MFB Rt. és az 
NKP Kht. között 1997. július 31-én lét-
rejött kölcsönszerződés lehetővé teszi 
a program elindítását. A kölcsön mér-
téke 2,5 milliárd Ft.” (1997/9) Itt jegy-
zem meg, hogy a hitelt a német állam 
nyújtotta a magyar kataszteri felmérés 
számára, igen kedvező feltételekkel. 
„A kataszteri program indítását aka-
dályozó pénzügyi problémák ezzel 
elhárultak.” – fejezte be nyilatkozatát 
Niklasz. (1997/9)

1997. június 20-ával dr. Fenyő 
György főosztályvezető nyugállo-
mányba vonult. Személyében olyan 
vezetőtől búcsúzott a magyar Állami 
Földmérés, aki igen nehéz politikai 
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és gazdasági viszonyok között sikere-
sen egyben tartotta, sőt tovább fejlesz-
tette a szervezetet. Dr. Nagy Frigyes az 
FM minisztere Apagyi Gézát nevezte 
ki főosztályvezetőnek, helyettese dr. 
Niklasz László lett. Apagyi a FÖMI 
igazgatói székét cserélte fel a csúcsve-
zetői beosztással. Személyében ismét 
olyan szakember (földmérőmérnök) 
került a magyar Állami Földmérés 
élére, aki dolgozott a BGTV-nél, a 
Fővárosi Földhivatalnál, valamint a 
MÉM OFTH-ban is. Így volt rálátása 
a szakterületre. Dr. Riegler Péter kor-
mánybiztosi megbízását visszavon-
ták, A Nemzeti Kataszteri Program 
végrehajtásának felügyeletét föld-
ügyi miniszteri biztosként dr. Niklasz 
László látta el.

Apagyi Géza

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
1998–2004 között

Az 1998 tavaszán megtartott választá-
sok eredményeképpen új összetételű 
politikai kurzus jött létre. A koalíciós 
kormányba bekerült a Kisgazda Párt6. 
A megállapodás szerint a földművelés-
ügyi tárcának dr. Torgyán József párt-
elnök lett a vezetője. Az FVM minisz-
tere 1999. február 4-én Apagyi Gézát 

6 Teljes nevén: Független, Kisgazda, Földmun-
kás és Polgári Párt (FKgP) 1909-ben alakult. 
Első vezetője Nagyatádi Szabó István volt. 
Később gr. Bethlen István miniszterelnök 
pártjával egyesült, és az 1921-es választáson 
58%-ot szereztek. 1930-ban Tildy Zoltán és 
Nagy Ferenc a pártot újjászervezte. Az 1945-
ös választáson 60%-ot értek el. Az 1998-ban 
szerzett 12%-kal a mérleg nyelvét alkották.
(Romsics 2005).

felmentette, és dr. Niklasz Lászlót mb. 
főosztályvezetőnek – a magyar Állami 
Földmérés élére – kinevezte. Niklasz 
korábban sem volt ismeretlen a tes-
tületen belül. Nevéhez fűződött a 
PHARE-program (1992) és az NKP 
(1996) menedzselése. Személyében 
ismét olyan földmérőmérnök vezette 
szakterületünket, aki hosszú évek 
gyakorlatával megszerezte a mér-
nöktársadalom közmegbecsülését. 
(1999/2).

Dr. Niklasz László

Apagyi Géza, aki a továbbiak-
ban, mint főtanácsadó működött, az 
MFTTT 1999. évi közgyűlésén tartott 
előadásában a következőképpen szá-
molt be az elért eredményekről: „Első 
helyen a kárpótlási feladatokat emlí-
tem, amely mintegy 2 200 000 hek-
tárt és 712 000 db helyrajzi számot 
érintett. Ma már 99% felett vagyunk 
a készenléttel. „…Nagyon reméljük, 
hogy ez a feladat idén le is zárul.” 
Apagyi beszámolóját a következők-
kel folytatta: „A részaránytulajdon 
rendezése egy másik földprivati-
zációs feladat. Itt 76%-os a készen-
lét 2 300 000 hektárt rendeztünk, 
800  000 hektár van még hátra.” 
(Apagyi 1999/4).

Ponicsán Gábor, az NKP Kht. igaz-
gatója lapunk 1999. évi 10. számában 
számolt be a Társaság 1998–99. éves 
tevékenységéről: „A Társaság eddig 
38 közbeszerzési eljárást bonyo-
lított le. A megkötött szerződések 
összege: 2,125 milliárd Ft. Az érin-
tett települések összterülete 38 000 
hektár belterület, 11 000 hektár zárt-
kert és 179  000 hektár külterület. 

A kivitelezési munkák így össze-
sen 228  000 hektárt érintenek.” 
(Ponicsán 1999/10)

A Fővárosi Földhivatalnál 1999. 
január 4-én az ügyirathátralék (res-
tancia) 670  363 db volt. Mivel az 
FVM december 31-ig kitolta a határ-
időt a hátralék feldolgozására, ezért 
a Hivatal kérte a vidéki földhivatalok 
segítségét. Így 306 197 db ügyirat fel-
dolgozása vidékre került. A Fővárosi 
Földhivatalnál készített interjúból 
kiderült, hogy van remény a határidő 
betartására. (Joó 1999/4).

Dr. Torgyán József FVM-miniszter 
2000. március 1-től dr. Kozma Imrét 
nevezte ki az FTF élére. Dr. Kozma 
Imre 1973-ban szerzett az ELTE-n 
jogi diplomát, majd az államigazga-
tás különböző területein dolgozott. 
A rendszerváltás után lett a Fejér 
megyei Földhivatal vezetője, ahol 
szoros viszonyba került az ingatlan-
nyilvántartással. Helyettese: Horváth 
Gábor lett. Személyével kapcsolat-
ban dr. Joó István a következőket írta: 
„Bízunk benne, hogy vele a magyar 
Állami Földmérés hosszú időszakra 
szóló, a minisztériumi vezetés bizal-
mát is élvező, hatékony vezetőhöz 
jut.” (Joó 2000/4/). Dr. Niklasz László 
ugyanakkor megvált köztisztviselői 
státuszától, és a vállalkozói szférában 
helyezkedett el.

A PHARE-program 1999-re gya-
korlatilag, – néhány áthúzódó ügy-
től eltekintve, – befejeződött. Zalaba 
Piroska projektvezető erről így írt: 
„Általánosságban elmondható, hogy 
a PHARE-projektek legnagyobb ered-
ménye az volt, hogy beindította az 
ingatlan-nyilvántartás korszerűsíté-
sét Magyarországon. … Ezt saját erő-
ből, ilyen magas technikai színvona-
lon, tisztán költségvetési forrásból, 
aligha lehetett volna megvalósítani.” 
(Zalaba 2000/9)

Ugyanebben az évben, Ponicsán 
Gábor, az NKP Kht. igazgatója a 
következő finanszírozási eredmé-
nyekről számolhatott be: „A Magyar 
Külkereskedelmi Bank Rt. által biz-
tosított 6,6 milliárd Ft hitelkeret ter-
hére, 2000. március 31-ig 3,5 milli-
árd Ft került felhasználásra. (…) a 
felhasznált hitelkeret 56%-a a digitális 
kataszteri térképek előállítására fordí-
tódott.” (Ponicsán 2000/9).
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Dr. Vonza András FVM-miniszter, 
2000 decemberében, dr. Kozma Imrét, 
az FTF vezetőjét, tisztségéből felmen-
tette. Ugyanakkor dr. Szabó Zsoltot, 
a Tolna megyei Földhivatal vezetőjét 
felkérte, hogy ideiglenesen vezesse a 
főosztályt. Szabó csak rövid időre vál-
lalta a megbízást, amíg megtalálják a 
megfelelő személyt. Ez a rövid idő négy 
hónapig tartott. 2001 áprilisában dr. 
Vonza András miniszter dr. Kőszegi 
Gézát, sportjogászt, bízta meg a főosz-
tály vezetésével.

Dr. Kőszegi Géza, a Geodézia és 
Kartográfiában megjelent cikkében, 
önmagáról a következőket írta: „Az 
első pillanattól kezdve érzékeltem a 
feladat súlyát. Bízom abban, hogy 
jogi végzettségem, eddigi szakmai 
tapasztalataim, és látókörömet szé-
lesítő munkaköreim segítenek majd 
abban, hogy rövid időn belül, átlás-
sam a földügyi szakág különböző fel-
adatait.” (Kőszegi 2001/7).

Dr. Kőszegi Géza

Dr. Kőszegi Géza, 1990-ben szerzett 
jogi diplomát az ELTE-n. Különböző 
szervezeteknél (OTP, APV Rt., Főber 
Rt. stb.) dolgozott mint jogtanácsos a 
90-es években. Később a Ferencvárosi 
Torna Klub (FTC) jogtanácsosa lett, 
dr. Torgyán József klubelnök mellett. 
Mint gyakorló sportoló, részt vesz aktí-
van a Magyar Ügyvéd válogatottban. 
(2001/5).

Dr. Joó István, „Gondolatok a magyar 
földmérés alakulásáról” c. cikkében 
így fogalmazott: „Az elmúlt több mint 
egy évtized alatt – erős, és (tegyük 
hozzá) rendkívül türelmetlen (hozzá-
teszem: a politika részéről) terhelések 

egész sora érte a Földhivatalokat. 
Gondoljunk csak a termőföld-priva-
tizációra, és a budapesti több százez-
res ügyirat hátralékra.” Majd a gyakori, 
személyi változásokról a következőket 
írta: „Nagy gondot okozott a rendszer-
váltást követő háromszori kormány-
váltás, melynek nyomán gyakran vál-
tozott az FTF vezető személye is, (…) 
Az utóbbi két évben már sorrendben 
a negyedik főosztályvezetővel talál-
kozhatunk” (Joó 2001/4) Más helyen 
így írt: „A szakág irányítása terén 
óhatatlanul mutatkozó bizonytalan-
ság aggodalommal tölti el a szakmai 
közösségünk jövőjéért felelősséget 
érző kollégákat.” (Joó 2001/5).

Az ezredforduló utáni években 
(2000 és 2004 között) a magyar Állami 
Földmérés szakterületén több, fontos 
probléma is felmerült. Amiről kiemel-
ten szólni kell, az a bíróságok mel-
lett korábban működött Telekkönyvi 
Hivatal visszaállításának kérdése. Ez 
azt jelentette volna, hogy a hosszú 
évek alatt kiépített, országos, egységes 
ingatlan-nyilvántartás, (melynek hazai 
és nemzetközi elismertsége vitathatat-
lan) megszűnne. Nagy csapás lett volna 
ez az Állami Földmérés szakterületére, 
és egy hatalmas visszalépés a múltba.

Az igazságügyi tárca azzal érvelt, 
hogy a földhivataloknál kevés a jogász, 
sok a felhalmozódott, elintézetlen ügy-
irat, és akadozva halad az ügyintézés. 
Az ügyfeleknek sokat kell várakozni, 
nagy az elégedetlenség.

A „történelmi előzmények” c. pont-
ban már utaltam arra, hogy a rendszer-
váltás előtti és utáni földhivatali álla-
potokat nem lehet összehasonlítani, 
a különbség mérhetetlen. A rendszer-
váltás előtt, – mint ismeretes – szinte 
száz százalékban csak állami és szövet-
kezeti tulajdon létezett, és a földforga-
lom is minimális volt.

Ezzel szemben a rendszerváltás után, 
a magántulajdon kiterjesztésével és a 
földforgalom ugrásszerű megnöveke-
désével nagy ellentét alakult ki. Ezt az 
ellentmondást igyekezett az Igazságügyi 
Minisztérium a maga javára kihasználni. 
A megoldás nem az lett volna, hogy visz-
szaállítják a Telekkönyvet, hanem az, 
hogy mind személyileg, továbbá kor-
szerű, modern eszközökkel és nem 
utolsó sorban anyagiakkal a földhiva-
talokat megerősítik.

Erről a vitáról, dr. Fenyő György nyu-
galmazott főosztályvezető a következő-
ket nyilatkozta: „A Ptk. koncepciójának 
kidolgozása során ismét megjelen-
tek és hangot kaptak azok a nézetek, 
melyek a telekkönyvi rendszer vissza-
állítását szorgalmazták.(…) A Ptk. sze-
rint alapkérdés az ingatlan-nyilván-
tartás korszerű helyzetbe hozása oly 
módon, hogy az ingatlanra vonatkozó 
tulajdoni és egyéb jogokat a nyilván-
tartás naprakészen és hitelesen rög-
zítse.” (Fenyő 2002)

Dr. Fenyő György előbb említett cik-
két a következő szavakkal fejezte be: 
„…nem kívánjuk azt állítani, hogy az 
ingatlan-nyilvántartás mai menete 
hibáktól mentes. Arra viszont rámu-
tattunk, hogy az említett hibákat fel-
számolni, nem egy működő rend-
szer megszüntetésével, illetve egy régi 
rendszer visszaállításával kell megol-
dani (nem is beszélve annak költség-
kihatásáról), hanem egyszerűbb, a 
működési zavarokat megszüntetve, 
a szervezet (Földhivatalok) számára 
a szükséges feltételeket maradéktala-
nul biztosítani.” (Fenyő 2002/3).

Dr. Berczi Norbert, helyettes állam-
titkár (FVM), az Állami Földmérés 
felügyelője, az ingatlan-nyilvántartási 
rendszer körüli vitáról, Joó Istvánnak 
adott interjújában a következőket nyi-
latkozta: „…olyan tervet, vagyis a telek-
könyv visszaállítását a kormány-
program nem tartalmaz. (…) Tudom, 
hogy az ötlet népszerű indokolása-
ként az un. lakásmaffia jelenik meg 
a köztudatban, meg az ügyirathát-
ralék. A hátralék 2002. szeptember 
30-án 272 000 db volt, ennek tekin-
télyes része (93 000 db) a Fővárosi 
Földhivatalnál gyűlt össze. A hátra-
lék gyors feldolgozása csak túlmun-
kával oldható meg.” (Joó 2002/12).

Másik fontos probléma, amiről 
szólni kell az NKP Kht. helyzete. Ennek 
első négy évéről Bartos Ferenc igazga-
tóhelyettes így nyilatkozott: „Az NKP 
Kht. által irányított digitálistérkép-
előállítási munkálatok 2001 végéig 
470  000 hektárt és 2  400  000 sze-
mélyt érintettek.” (Itt jegyzem meg, 
hogy a Kht. kataszteri felmérést maga 
nem végez, hanem a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezetet, pályáztatás útján 
juttatja el az arra szakosodott geodé-
ziai cégeknek, folyamatosan ellenőrzi 
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a munkákat, nyomon követi a kivite-
lezést egészen az állami átvételig.) 
(2002/5/3)

Domokos György (a Kartográfiai 
Vállalat volt igazgatója) Joó Istvánnak 
adott interjújában a magyar Állami 
Földmérés helyzetéről és jövőjéről 
a következőket mondta: „Szerintem 
az Állami Földmérés és térképészet, 
melyet a múlt szakmai irodalmából 
ismerek, ma már nincs meg. A földügy 
területén vannak állami költségve-
tésből készítendő feladatok. (…) Nem 
tudom, kinek lenne a dolga megha-
tározni a földügy hosszú távú felada-
tait. (…) Ahogy én látom a közelmúltig 
csak nagyon rövidtávú, túlélési tevé-
kenység folyt a szakterületen.” (Joó 
2002/9).

A 2002-es választások eredménye-
képpen kormányváltás, és egyben kur-
zusváltás is történt. Medgyessy Péter 
megválasztott miniszterelnök a kormá-
nyába dr. Németh Imrét jelölte a föld-
művelési tárca élére. 2002. július 31-én 
Németh visszavonta vezetői megbíza-
tását az FTF élén dr. Kőszegi Gézától, 
és helyére annak helyettesét Apagyi 
Gézát nevezte ki megbízott vezető-
nek. Apagyi helyettese Horváth Gábor 
mezőgazdász lett. (2002/8). Később 
(2003/12) Apagyit véglegesítették.

Dr. Berczi Norbert államtitkár, az 
„Ingatlan-nyilvántartás vagy telek-
könyv” c. konferencián felszólalását a 
következő frappáns idézettel zárta: „A 
Telekkönyv visszaállításával kapcso-
latban jutott eszembe Kassák Lajos 
egyik mondata, mely így hangzik: 
{építsetek, hogy rombolhassatok, és 
romboljatok, hogy építhessetek!} Én 
pedig azt mondom, hogy nem szabad 
többet rombolnunk, mint amennyit 
építeni vagyunk képesek!” (Berczi 
2003/1).

A Nemzeti Kataszteri Program 
(NKP) eredeti céljáról, pillanatnyi 
(2003) helyzetéről és jövőjéről Apagyi 
Géza az FTF vezetője az Akadémián 
2003. március 17-én megtartott kon-
ferencián a következőket mondta: 
„Az NKP eredeti koncepciója a meg-
lévő analóg térképek helyett új térké-
pek készítése volt. A feladat megvaló-
sításának átfutási ideje viszonylag 
hosszú: 15-20 év.” Majd a továbbiak-
ban így folytatta: „…az ingatlan-nyil-
vántartás korszerű, informatikai 

alapokon történő működtetése sür-
gető igényt támaszt (hozzáteszem a 
politika részéről) a térképi adatbázis 
iránt. Az igények gyors kielégítéséhez 
szükség van az NKP felgyorsítására.” 
(Apagyi 2003/4).

A digitalizált (vektoros) formá-
ban előállított, már meglévő és ren-
delkezésre álló adatbázis 2003-ban 
– Apagyi szerint – az ország teljes kül-
területének mintegy 50-55%-át fedi le 
mozaikszerűen.

Külön kell foglalkozzunk az 
EuroGeographics, az európai nemzeti 
földmérési/térképészeti intézmények 
szervezetének ajánlásával, melyet köz-
vetlenül az Unióba való belépésünk 
előtt tett. Apagyi ezt így aposztrofálta: 
„Jobb egy jó megoldás ma, mint egy 
tökéletes megoldás holnap. Ezt az 
„igazságot” hazai viszonyokra átül-
tetve – folytatta Apagyi – úgy fogal-
mazhatjuk, hogy keressük meg a valós 
igények leggyorsabb kielégítési lehe-
tőségét, (…) és a pontosabb, de lassab-
ban teljesíthető és drágább megoldást 
halasszuk későbbre.” Ezzel a szemlé-
lettel, – Apagyi szerint – a hátralevő 
munka 2007. december 31-ig elvégez-
hető, bekerülési költsége 9,8 milliárd 
Ft.” (Apagyi 2003/4).

2003–2004 fordulóján nagy csa-
pás érte a magyar Állami Földmérést, 
mert: „…a Cartographia Kft.-t (a 
Kartográfiai Vállalat utódját) nyil-
vános pályázat keretében eladta a 
magyar állam.” (Papp-Váry 2004/3).
Ez nem mond ellent annak, amit koráb-
ban írtam, hogy a kartográfiai tevé-
kenység közel 100 évig nem tartozott 
a magyar Állami Földmérés feladatkö-
rébe. Mivel 1952 óta, amikor létrehoz-
ták dr. Regőczi Emil igazgatása alatt a 
Geodéziai és Kartográfiai Intézetet, 
azóta tartozik bele az említett feladat-
körbe. (2043/13/1952 sz. MT. határo-
zat, 1952/3).

Papp-Váry Árpád, aki hosszú évekig 
volt a cég igazgatója „Magánkézben a 
Cartographia” c. cikkében (2004/3) 
hosszasan ecseteli a Vállalat kiárusí-
tásának tragikus történetét, melyből 
csak kis részletet tudok idézni: „2003. 
november 26-án az elbíráló bizottság, 
a Vinton Filmgyártó Kft.-t tekintette 
nyertesnek, 731 millió Ft-os ajánlati 
árral.” Majd így folytatta: „az új vevő, 
a cég jövőjét a nyomda és a Bosnyák 

téri székház eladása után, egy kisebb 
kartografus csoport további működé-
sében képzelte el.” A cikk a következő 
szavakkal zárul: „Reméljük, hogy a 49 
évig állami tulajdonú cég megújulva 
fog belevágni a magántulajdonosi 
lét újabb 50 esztendejébe.” (Papp-V. 
2004).

Itt jegyzem meg, hogy dr. Joó István 
főszerkesztő, nyílt levelet tett közzé a 
GK-ban (2004/9) a Cartographia Kft. 
új tulajdonosának címezve, a cég jövő-
jét illetően. A levélre a cég vezetői nem 
válaszoltak.

Domokos György, aki 28 évig állt 
a Kartográfiai Vállalat élén (előbb, 
mint főmérnök utóbb, mint igaz-
gató), a következő szavakkal jelle-
mezte a Vállalat tragikus szétesését: 
„A Cartographia Kft. 2002-ig, tartós 
állami tulajdonban maradásra volt 
kijelölve. Az FVM vezetésének érdekte-
lensége miatt, ezt az állapotot sajnos. 
elvesztette, és a privatizálók közremű-
ködésével, a szakmai elkötelezettséget 
nélkülöző, spekulatív tőke áldozatává 
vált.” Mindannyiunk elkeseredését 
Domokos a következő szavakkal fog-
lalta össze: „…az állami tulajdonú 
ingatlant és eszközállományt úgy 
engedte át (t. i. az ÁPV Rt.) magántu-
lajdonná, és tette a szakmától távol 
álló személyek meggazdagodásá-
nak forrásává, hogy egy 50 év alatt – 
szinte a semmiből, – kiépített, nyere-
séges céget, és annak hazai és külföldi 
piacát semmisítette meg.” (Domokos 
2005/10).

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
2004–2010 között

2004-ben kormányváltozás történt. 
Medgyessy Péter miniszterelnök 
lemondott, és helyére pártja Gyurcsány 
Ferencet jelölte, akit a Parlament el 
is fogadott. Az FM-et továbbra is dr. 
Németh Imre vezette, így a magyar 
Állami Földmérés irányításában nem 
következett be változás. 2005-ben Gráf 
József lett az FM-miniszter. Apagyi 
Géza súlyos betegsége miatt 2005-
ben főnöki tisztéről lemondott. Gráf 
József Apagyi helyére a korábbi főosz-
tályvezető-helyettest, Horváth Gábort 
nevezte ki, aki ezt a munkakört 2010 
júniusáig látta el.
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Horváth Gábor

A 2004 utáni időszakban, a magyar 
Állami Földmérés területén főleg az 
NKP Kht. tevékenységével, az osztat-
lan közös tulajdon rendezésével, a 
TAKARNET-projekt kiszélesítésével, és 
az ingatlan-nyilvántartás egységének 
megtartásával foglalkoztak.

Az NKP Kht. új igazgatója Simon 
Sándor lett. A győri vándorgyűlésen 
elhangzott előadásában felvázolta a 
felgyorsítással kapcsolatos elképze-
léseit. A felgyorsítás szükségét Simon 
így indokolta: „Egyre erőteljesebben 
merült fel az igény az alaptérképi 
állományok digitális formában, szá-
mítógépen történő meglétére. (…) A 
digitális-vektoros alaptérképek elő-
állítása kiegészítő, helyszíni mérések 
és adatgyűjtések felhasználásával, 
valamint a DAT-szabályzat betar-
tásával prioritást kapott.” (Simon 
2005/9).

„A Kormány előterjesztést tett az 
NKP felgyorsításának I. ütemére, 
a 2004–2007 közötti időszakra” – 
közölte Simon. Majd jelezte, hogy: „…a 
program kezdeti időszakára felvett 6,6 
milliárd Ft hitelösszeg kimerülőben 
van, ezért állami kezességvállalással 
szükséges további 9,8 milliárd Ft hitel 
biztosítása. Ennek futamideje 15 év, 
és a munkákat 2007. év végéig, az 
ország teljes területén be kell fejezni.” 
(Simon 2005/9). A hitelek visszafizeté-
sét – Simon szerint – az NKP finanszí-
rozásában előállított digitális térkép-
művek értékesítési bevételeiből kell 
fedezni. Ennek sajnos az a következmé-
nye, hogy a Földhivatalok egyéb kiadá-
saira alig marad pénz.

Dr. Joó István, a 2005. év értékelé-
séről a következőket írta: „Az egész 
földügyet aggasztja az a tény, hogy 
az 1996-ban életbe lépett Földmérési 
Alaptörvényben előírt pénzügyi for-
rást a költségvetés nem biztosította. 
Így vált szükségessé tetemes bankhi-
tel felvétele, amelynek visszafizetési 
lehetősége kétséges.” (Joó 2006/1). Az 
osztatlan közös tulajdonban levő rész-
arányok megosztásával és kitűzésé-
vel dr. Azari Bertalan cikkében rész-
letesen foglalkozik. (2005/3). Leírja a 
Földkiadó Bizottságok munkáit, melyet 
a 1993. évi II. tv. szabályozott. A felada-
tot 1994. április 20. óta a Földhivatalok 
végzik. Bencze István az FVM főtaná-
csosa cikkében reagált Azari tanulmá-
nyára. Többek között a következőket 
írta: „Véleményem szerint az osztat-
lan közös tulajdonok megszünte-
tése az első lépés (mi több előfeltétel) 
a további birtokrendezési eljárások 
lefolytatásához, azonban együttes 
lebonyolításuk, a jogi szabályozás hiá-
nya, továbbá műszaki és financiális 
problémák miatt, reálisan nem kép-
zelhető el.” (Bencze, 2005/3). 

Jóval később született a 374/2014. 
XII. 31. sz. korm.-rendelet az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetéséről. 
Bár időben túlterjeszkedik az ezzel 
való foglalkozás (mivel tanulmányom 
2010-ben zárul), de kapcsolódik dr. 
Azari Bertalan – ebben a témában tett – 
korábbi felvetéséhez. Az FVM, ebben a 
kérdésben, 2015. október 14-ére egész 
napos konferenciát hívott össze. Dr. 
Szinay Attila helyettes államtitkár meg-
nyitójában a következőket mondta: „Az 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
téséhez a Kormány biztosítani fogja a 
végrehajtáshoz szükséges forrásokat. 
(…) Az államnak fontos érdeke fűző-
dik ahhoz, hogy ez az állapot meg-
szűnjön, ezért a megosztási eljárások 
költségeit az állam viseli. A már elfo-
gadott költségvetésben, a 2016. évre, 
erre a célra 2,7 milliárd Ft áll rendelke-
zésre.” (Szinay–Buga 2015/11–12).

2007. szeptember 28-án az FVM-
ben, – a Földhivatalok megalakulásá-
nak 40. évfordulója alkalmából – köz-
ponti ünnepséget rendeztek. Gráf 
József miniszter megnyitójában, töb-
bek között a következőket mondta: 
„…létrehoztuk a Térképi Alapú 
Kataszteri Rendszer Országos 

Számítógépesítése (TAKAROS) c. prog-
ram hardver- és szoftveregyüttesét. 
(…) Elkészült, és 2003-óta működik 
a TAKARNET adatátviteli hálózat a 
földhivatalok között, valamint a külső 
felhasználók egyre bővülő körében.” 
Gráf beszédét a következőkkel zárta: 
„…az elmúlt 40 év tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a földügyi szakterület 
rendelkezik azokkal a szellemi kapa-
citásokkal, amelyek szükségesek a 
jövő kihívásainak leküzdéséhez. (…) 
Az újabb évfordulóig (50.) még szá-
mos feladatot kell megoldani, melynek 
teljesítéséhez az önöktől már megszo-
kott aktivitás és szakismeret nélkülöz-
hetetlen.” (Gráf 2007/10–11/).

2007 őszén rendeződött az egysé-
ges ingatlan-nyilvántartás szervezete. 
Dr. Takács Albert igazságügyi miniszter 
a témával kapcsolatban a következőket 
nyilatkozta: „Egyértelművé kell tenni, 
hogy nincs olyan jogalkotói szándék, 
amely alapján az ingatlan-nyilván-
tartás a bíróság közvetlen felügyelete 
alá kerülne. Rögzíteni kell, hogy a tör-
vényhozó nem választja szét a telek-
könyvi és az ún. kataszteri nyilvántar-
tást.” Majd így fejezte be nyilatkozatát: 
„…nincs olyan jogalkotói szándék, 
mely alapján az ingatlan-nyilvántar-
tás a bíróság közvetlen felügyelete alá 
kerülne.” (Schock 2007/12).

2009. júliusában, Nyíregyházán 
megtartott vándorgyűlésen Doroszlai 
Tamás (FÖMI) a TAKARNET kiszéle-
sítésével foglalkozó előadásában a 
következőkről számolt be: „…2008-ban 
mintegy 2 milliárd Ft projekttá-
mogatást nyertünk pályázatunk-
kal. A projekt keretében megvalósu-
lásra kerülő informatikai rendszer 
a TAKARNET-24 nevet kapta. (…) Az 
adatszolgáltató rendszer éles beveze-
tésének határideje 2010 harmadik 
negyedév.” (2009/10).

Összefoglalás

Tanulmányom összeállításánál, – mint 
már a bevezetőben is utaltam rá, – arra 
törekedtem, hogy 20 év eseményeit 
(1990–2010) a Geodézia és Kartográfia 
vonatkozó számaiból szemlézzem. A 
korszakot igyekeztem azon személyek 
nézőpontján keresztül bemutatni, akik 
az adott időben és adott helyen voltak, 
és lapunknak nyilatkoztak. Objektív 
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Dr. Székely 
Domokos
okleveles. 
földmérőmérnök, 
szakmatörténeti 
kutató

képet próbáltam alkotni erről az idő-
szakról, és ezért távol tartottam maga-
mat a következtetések levonásától, és 
az események minősítésétől.

Tisztában vagyok azzal, hogy mun-
kám sok tekintetben hiányos. Nem 
foglalkoztam, – többek között – a 
FÖMI-vel (KGO, államhatárügy, adat-
tár, távérzékelés stb.) a felsőoktatás-
sal, a nemzetközi sikerekkel (Ádám, 
Márkus, Osskó, Winkler stb.) és a tudo-
mányos kutatással sem (MTA-GGKI). 
Ezúton kérek elnézést a mellőzött sze-
mélyektől és lapunk olvasóitól. Be kel-
lett lássam, hogy egyrészt szaklapunk 
korlátozott terjedelme, másrészt az a 
nyilvánvaló tény, hogy egy 20 éves szak-
mai időszakról, szakirodalmi köteteket 
lehetne írni, nem enged nagyobb teret 
a visszaemlékezésnek.

Tanulmányom négy részből áll. Az 
első rész a rendszerváltás körüli időszak 
történelmi, politikai, gazdasági és társa-
dalmi helyzetével foglalkozik. A máso-
dik rész (1990–1998) a kezdeti nehéz-
ségeket tárgyalja, amikor már megjelent 
az új, privatizált modell, de még jelentő-
sen hatott a kollektivizált régi.

A harmadik rész (1998–2004) a 
magyar Állami Földmérés letisztultabb 
helyzetét mutatja, viszont tele van sze-
mélyi problémákkal. Végül a negye-
dik részben, az állam minden erejét az 
Európai Unióba való beilleszkedésre 
fordította, de ugyanakkor sajnos elmu-
lasztotta felkészíteni a társadalmat arra, 
hogy a nyitott gazdaság és a nyitott 
határ nem csak sikerekkel kecsegtet, 
de kudarcokat is vonhat maga után.

Befejezésül köszönetemet feje-
zem ki dr. Fenyő György volt FTF-
vezetőnek, dr. Niklasz László későbbi 
FTF-vezetőnek és Bartos Ferenc az 
NKP Kht. volt igazgatóhelyettesének 
a hathatós segítségért és a biztatásért. 
Értékes támogatásuk nélkül ez a tanul-
mány nem közelíthetett volna jobban 
a valósághoz. A 2010–2017 közötti idő-
szak már inkább a jelen eseményeit 
tükrözi, így nem történelmi korszak. 
Erről inkább 2020 után lesz érdemes 
összefoglaló tanulmányt készíteni.

Laus viventi Deo!7

7 A reformáció nem hivatalos hatodik jel-
mondatát egy felvidéki magyar ember írta, 
fogalmazta Heidelbergben euforikus, szinte 
önkívületi állapotában, megfeszített szel-
lemi munkája végeztéül. „Mind a százötven 
zsoltár szövegét magyar nyelvre fordította 
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Summary

Politics in the Hungarian State 
Survey, or the Hungarian State 

Survey in Politics, Part 3
This study has four parts, three of 
which had already been published in 
this journal (in two papers). The first 
part introduced the period from the 
beginnings of the systematic cadastral 
surveys of the Royal Hungarian State 
Survey (1856) to the end of the 
Firs World War (1918). The second 
period covered the years between 
the two world wars (1919–1945). 
This third period includes the time 
from the end of the Second World 
War to the political transformation 
(1945–1990). The fourth part will 
be a review of events published in 
the journal between 1990 and 2010. 
The period will be presented through 
the standpoints of people in higher 
position, who gave interviews to the 
editors. To give an objective picture 
of the period, the author kept out of 
drawing conclusions or qualifying the 
events. The period 2010–2017 already 
reflects the events of the present time, 
and it cannot be considered a historic 
time. This period should be rather 
described only after 2020.


