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a kiinduló földrészlet feldolgozásának 
menetét és pillanatnyi állását, a ripor-
tok, statisztikai lekérdezések készítésé-
nek módját és a rendszer fejlesztésével 
kapcsolatos tevékenységet.

Az MTR célja a 374/2014 (XII. 31.) 
kormányrendelet szerinti megosztási 
eljárás lebonyolításához tartozó mun-
kafolyamatok támogatása és nyomon 
követése. Azon belül:

 – a résztvevők határidőben és az előírt 
követelményeknek megfelelő telje-
sítésének támogatása;

 – a folyamat nyomon követése, moni-
toring;

 – nagy mennyiségű adatok, dokumen-
tumok kezelése és tárolása

 – szerződés szerinti teljesítések, elszá-
molások kezelése;

 – a földrészletekre és a szereplőkre 
vonatkozó törzsadatok kezelése;

 – riportok, lekérdezések készítése a 
folyamatok értékeléséhez és a veze-
tői tájékoztatókhoz.

A rendszer fejlesztésének szempont-
jai közül kiemelte a jogszabályi válto-
zások követését, a felhasználói észre-
vételek, javaslatok figyelembe vételét, 
az új szempontok szerinti lekérdezések 
kialakítását és az új keretmegállapodás 
beépítését.

Mátyás László előadásában részle-
tesen bemutatta és elemezte a pro-
jekt eddigi ütemeinek végrehatását 
érintő ellenőrzések tapasztalatait. 
Táblázatokkal és grafikonokkal gazda-
gon illusztrálta a feladatok végrehajtá-
sának előrehaladását, az egyes részve-
vők teljesítését. A végrehajtás kritikus 
hibáiként emelte ki a következőket:

 – A természetbeni és az ingatlan-nyil-
vántartási állapot egyezőségéről az 
értesítés nem történt meg, vagy az 
MTR-ben nem lett feltöltve.

 – Az első egyezségi meghívó kiküldése 
nem történt meg, vagy az MTR-ben 
nem lett feltöltve.

 – Az első egyezségi tárgyalás jegyző-
könyve nem lett beküldve a járási 
hivatalba, vagy az MTR-ben nem tör-
tént meg a feltöltés.

 – Nem történt meg egyezség esetén a 
befogadó nyilatkozat vagy sorsolás 
esetén a záradékolt sorsolási jegyző-
könyv feltöltése az MTR-ben.

 – A leosztott földrészletek bemutatásá-
nak időpontjáról közvetlen és elekt-
ronikus hirdetményi úton történő 

értesítés nem történt meg, vagy az 
MTR-ben nem lett feltöltve.

 – Az ingatlan-nyilvántartási átveze-
téshez szükséges bemutatási jegy-
zőkönyv és a földmérési dokumen-
táció nem került benyújtásra a járási 
hivatalhoz az esetlegesen felmerült 
hibajavítások elvégzésével, vagy az 
MTR-ben nem került feltöltésre. (A 
munkarészeket a jogi szolgáltató 
a kérelemmel és okirattal együtt 
nyújtja be a járási hivatalhoz, kivéve 
sorsolás esetében, ahol azt a föld-
mérő végzi.)

 – Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés-
ről szóló határozat meghozatala nem 
történt meg, illetve az MTR-ben nem 
történt meg a feltöltés.

Kiemelt jelentőségű az adatok, infor-
mációk átadása a földmérő, a járási 
hivatal és a jogi szolgáltató között napi 
kapcsolattartás szintjén.

Mátyás László ismertette, hogy a 
folyamat mely pontjainak ellenőrzé-
sét tervezik még bevezetni:

 – A megosztás kiindulási helyét és irá-
nyát megállapító határozat megho-
zatala, MTR-be történő feltöltése.

 – Egykérelmezős földrészletek ese-
tében a nyilatkozatok beszerzése 
(uniós, a kérelem fenntartásával 
kapcsolatos), a jogi szolgáltató ele-
get tett-e a tájékoztatási kötelezett-
ségének (járási hivatalnak, földmé-
rőnek).

 – Az ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zésről szóló határozat és a változási 
vázrajz másolatának közlése megtör-
tént-e a kormányrendelet 23. § (4) 
bekezdése szerint.

Az NKP Nkft. valamennyi esetben vizs-
gálja a folyamat megakadásának okait 
a megosztási eljárásban közreműködő 
szervezeteknél.

Az előadás befejező részében rész-
letesen beszélt a pénzügyi teljesítés-
hez szükséges (a járási hivatal részéről 
kiadandó) igazolásokról.

A hallottak megbeszélésére – ahogy 
az lenni szokott – az ebédszünet 
kínálta a legtöbb lehetőséget. A rend-
kívül informatív, tartalmas nap végére 
a hallgatóság meglehetősen elfáradt, 
így a fórumon már nagyon kis akti-
vitást mutatott. A konferencia zárása 
után azért még mindig akadt néhány 
lelkes hallgató, aki személyes kérdése-
ivel fordult a jelen lévő előadókhoz.

Az elhangzott előadások anyagai 
részben Hodobay-Böröcz Andrásnak 
az október 26-i rendezvényen készült 
fényképei, és az MFTTT honlapján elér-
hetők. Az NKP Nkft. munkatársainak 
előadásait az adatok értékelése és a 
tapasztalatok közvetlen hasznosítása 
érdekében a cég minden egyes megyei 
kormányhivatalnak megküldi.

A beszámolót az elhangzott  
előadások anyagainak  

felhasználásával összeállította: 
Buga László

***

Földmérőnap 2017, 
Nyíregyháza

Az MFTTT Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei csoportja Földmérőnapot 
tartott 2017. 05. 25-én Nyíregyháza-
Sóstóhegyen a Bíbic-tó part-
ján levő vendéglő (Tüskevár) 
különtermében.

Az akkreditált, egész napos rendez-
vény (2 pont) a meghirdetett program 
szerint zajlott le. Kecskeméti István az 
MMK Geodéziai Szakcsoport vezetője, 
majd Jeles Zoltánné Pálfi Zsuzsanna 
az MFTTT Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei csoportjának elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Első előadó-
ként Reményi György osztályvezető 
a Földművelésügyi Minisztériumból 
nyitotta a rendezvényt. „Aktualitások a 
földmérésben” című tájékoztatójában 
napi problémákkal foglalkozott, azok 
megoldási lehetőségeit taglalta.

Busics Imre Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
Alaphálózati és Államhatárügyi 
Osztály osztályvezetője a hazai geodé-
ziai vonatkoztatási rendszereket képvi-
selő alapponthálózatok felügyeletéről, 
az alappontok pótlásáról, áthelyezésé-
ről beszélt.

Homolya András BME Építőmérnöki 
Kar mestertanára a budapesti 
Műegyetemen zajló földmérő- és tér-
informatikai alapképzésről, mester-
képzésről és továbbképzésről beszélt, 
avagy „Hogyan lehet megszerezni a 
19/2013. (III. VM) rendeletben előírt 
70 kreditet” témában tartott előadást, 
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mely résztvevőket személyesen is 
érintette.

Az ebéd utáni első, sok érdekességet 
bemutató előadás az Agrár Kamarai 
munkáról szólt, melyet Gósz Zoltán 
a NAK Csongrád Megyei igazgatóság 
földügyi referense „Földügyi feladatok 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál 
„címen tartotta meg.

A közműnyilvántartás a 
Földmérőnap régen várt témája volt. A 
nyíregyházi földmérők kifejezett kéré-
sére jött el Király Róbert műszaki igaz-
gató, aki a budapesti Komunálinfó Zrt. 
egyik vezetőjeként nagy rálátással ren-
delkezik erre a területre. Előadásának 
címe: „ A közműnyilvántartás aktuális 
kérdései és problémái” volt.

Schöck János földmérési szak-
ügyintéző, a Sz. Sz. B. megyei 
KH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztályról hazai – nyír-
egyházi – előadó volt. A szakértői tevé-
kenység bemutatása mellett a földmé-
rők számára is kifejezetten hasznos 
tanácsokkal látta el a hallgatókat, így 
az előadás, nemcsak szakértőknek 
szólt.

A vállalkozói világot érintő, fontos 
híreket hozott Kapitány Zoltán osz-
tályvezető úr, az OTP Zrt. referense. 
A földmérő vállalkozások műkö-
dését segítő lehetőségekről, OTP 
hitelkonstrukciókról tájékoztatta a 
hallgatóságot.

Három, a földmérő szakmában 
használatos geodéziai műszereket for-
galmazó cég képviselője jött el a szak-
mai napra.

Elsőként Érsek Ákos a GPS Com Kft 
vezetője tartotta meg költséghatékony 
és csúcskategóriás földmérő műszere-
ket ismertető előadását, melyet a nyi-
tott rendezvény helyiségben gyakor-
lati bemutató követett.

A következő műszerforgalmazó cég, 
a Leica Geosystem Hungary Kft. kép-
viseletében Zeke Zsolt

fiatal kollégánk a következő cím-
mel állította össze programját: „Leica 
3D-pont technológia és a GGO4 bemu-
tatása” (BLK360 szkennelés egyetlen 
gombnyomással; GGO4 RTK pontos-
ság bármilyen eszközön)

A harmadik műszerforgalmazó, 
Váradi Attila a földmérők álmával, a 
3D Geosolutions: Trimble SX10-zel 
érkezett.

Utolsó előadóként Jeles Zoltánné 
Pálfi Zsuzsanna térinformatikus föld-
mérő oktató, az MFTTT Sz.-Sz.-B. megyei 
csoportcsoport elnöke a „Földmérés-
marketing az interneten” című elő-
adásában elmondta, hogy a marke-
ting nemcsak a szakmai tevékenység 
vonatkozásában fontos, hanem a szak-
emberek megítélésében is. A földmé-
rőkről alkotott kép a szakmai körök-
ben olyan lesz, amilyet mi alakítunk ki 
magunkról.

Az előadássorozatot zárszavával 
Schöck János földmérési szakügyin-
tézőt rekesztette be, megköszönve a 
előadók és a szervezők munkáját, vala-
mint a megjelent hallgatóságnak a 
részvételt.

Jeles Zoltánné Pálfi Zsuzsanna

***

Földmérőnap Baranya 
megyében

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 
és az MFTTT helyi csoportja szer-
vezésében október 17-én sikeres 
Földmérőnapot tartottunk Pécsett. 
A programban meghirdetett 11 elő-
adás mindegyike megtartásra került. 
A viszonylag széles spektrumú előadá-
soknak – na és nem mellesleg a meg-
szerezhető két továbbképzési pontnak 
köszönhetően – több mint 100 részt-
vevő (Soprontól Nagykőrösig) kísérte 
figyelemmel az előadók szavait.

Elsőként Feilné Győry Zsuzsa a 
Kamara Baranya megyei szakcsoport-
jának elnöke szólt az egybegyűltekhez, 

ismertetve a továbbképzés jelentősé-
gét, valamint egyéb technikai jellegű 
információkkal is szolgált.

Dr. Kukai Tibor a Baranya Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke köszön-
tötte a nagyszámú hallgatóságot. 
Köszöntőjében felidézte a nyári 
németországi tapasztalatait, ahol két 
ottani tartomány mérnökkamarai 
vezetőivel találkozhatott a magyar kül-
döttség. Köszöntőjében megemlítette, 
hogy a hagyományos német fegyelme-
zettség példájával találkozott, amikor 
egy pénteken késő estig tartott kama-
rai rendezvény végén is ugyanany-
nyi hallgató volt a teremben, mint az 
elején.

Dr. Gál Zoltán a Baranya Megyei 
kormányhivatal főosztályvezetője 
köszöntőjében annak a reményének 
adott hangot, hogy a kormányhivata-
lok megalakulását követő bizonytalan-
ságokat lassan maguk mögött tudják, és 
most már valóban az egyszerűbb ügy-
intézés lesz a jellemző, ami az ügyfe-
lek mellett a hivatali ügyintézőknek is 
könnyebbséget jelent. Úgy legyen!

Horváth Gábor István az FM 
megbízott főosztályvezetője a föld-
ügyi aktualitásokról, feladatokról 
beszélt. Ismertette az elmúlt 7 év leg-
fontosabb megvalósult feladatait, az 
elektronikus földhivatali lekérdezé-
sek növekedésétől kezdve a földfor-
galmi törvény megalkotásáig. Utóbbi 
jelentőségére jellemző, – azon kívül, 
hogy a termőföld, mint nemzeti kincs 
hazai kézben maradását támogatja – 
hogy közel 160 ezer földhasználó köz-
hiteles bejegyzése, valamint 550 ezer 
földhasználati, illetve termőföldszer-
zési hatósági jóváhagyása történt meg 
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a földhivatalokban. Koncepcionális vál-
tozásokat tartalmaz a 2018. január 1-jén 
életbe lépő Általános Közigazgatási 
Rendtartásról (ÁKR) szóló törvény, 
mely a KET-et (közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvényt) 
hivatott felváltani. Az ÁKR-hez kell 
igazítani a törvényeinket, kormány- és 
miniszteri rendeleteinket is. Az NKP 
Nkft. a hitel-visszafizetési kötelezett-
ségét teljesítette, de kérdés, hogy az 
így megmaradó bevételeket az egyre 
növekvő térítésmentes adatszolgálta-
tások nem emésztik-e fel.

Reményi György az FM mb. földmé-
rési osztályvezetője elmondta, hogy az 
év elejétől a földmérési és térinforma-
tikai államigazgatási szerv a Budapest 
Főváros Kormányhivatala, azaz a volt 
FÖMI betagozódott a kormányhivatal 
alá, és mint tudjuk, a földhivatallal egy 
főosztályt alkotnak. Az állami alapada-
tok közé – végre [BG] – beemelték az 
alaphálózati pontokat és azok azonosí-
tóit. Az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése kapcsán kiemelte, hogy a 
jelenlegi ütemezés csak az eddigiek-
nél nagyobb költségvetési ráfordítással 
biztosítható. Ugyanakkor az is látható, 
hogy a jelenlegi földhivatali földmé-
rői létszámmal sem lehet a feladatot 
az eredetileg tervezett ütemben befe-
jezni. Viszont azoknál a járásoknál, 
ahol a munka még nem kezdődött el, 
a kiosztásra váró földrészletek helyszí-
nelésével és az esetleges (művelési ág, 
felmérési, térképezési és területszámí-
tási) hibák kijavításával előredolgozva 
a munka jelentősen gyorsítható lenne. 
Várhatóan szűkül – tisztul – a felsőfokú 
földmérő képesítést jelentő végzettsé-
gek száma: meghatározott tárgykörök-
ből, tantárgyakból kell 70 kreditet iga-
zolni. Átdolgozás alatt van a 25/2013. 
(IV. 16.) VM-rendelet is.

Ozoli Zoltán a pilóta nélküli és 
távirányítású légijármű-rendszerek-
ről tartott előadást. Megismertette 
a hallgatóságot a pilóta nélküli légi-
jármű-rendszerek fogalmával, az 
egyes eszközök felépítésével, az 
üzemeltetőképzéssel és természete-
sen az egyes eszközök használatának 
hatósági követelményeivel. Felhívta 
figyelmünket az eseti légtérkérelemre, 
mely megadása esetén a drónok üze-
meltetése csak az eseti légtérben és az 

engedélyben megadott időtartamon 
belül engedélyezett.

Hetényi Ferencné a földhivatalért 
és az ott dolgozók jövőjéért aggódott a 
kettős irányítás okozta nehézségek kap-
csán a Földügyi adminisztráció (a föld-
hivatalok átalakításának hatásai) című 
előadásában. Párhuzamba állította 
90-es évek előtti tanácsi rendszert, ami-
kor a megyei tanácsok mezőgazdasági 
osztályai voltak a fenntartók, és a mai 
viszonyokat, amikor a kormányhivata-
lok töltik be ugyanezt a szerepet. Az 
akkori működésre jellemző volt, hogy 
a földhivatalokat szerelték fel utoljára 
számítógépekkel.

Homolya András a BME ÁFGT 
mestertanára a felsőfokú földmérő 
szakképzettségről, a 70 kreditről és 
az ingatlanrendező földmérő minő-
sítő vizsgákról vázolt fel néhány gon-
dolatot. Részletesen szólt a magán 
földmérői vállalkozásokkal kapcso-
latos jogszabályi változásokról, a mai 
szabályozásokról, valamint az ingat-
lanrendezői földmérővizsga követel-
ményeiről mind a hatósági (vizsgára 
bocsátás feltételei), mind szakmai olda-
lát tekintve.

Zsilvölgyi Csaba a Pécsi Geodéziai 
Kft. ügyvezető igazgatója a cégüknél 
folyó, négy járást érintő osztatlan 
közös tulajdonú földek megszüntetésé-
nek munkáit mutatta be. Előadásában 
nagyobb hangsúlyt kaptak a kiosztást 
megelőző ortofotó készítéséhez szük-
séges illesztőpont- mérések, amit pár 
év óta szinte az egész országban ők 
végeznek.

Az e-közmű rendszerének áttekinté-
séről és az első hónapok tapasztalata-
iról szólt Seidl Tibor Tudásközpont-
vezető, aki a Magyar Mérnöki Kamara 
szemszögéből mutatta be azokat az elő-
nyöket és – egyelőre sajnos a bőven 
előforduló – hátrányokat is, amelyek 
az új rendszer bevezetésével jártak. 
Kiemelte, hogy az egységes nyilvántar-
tási, adatszolgáltatási szemlélet megte-
remtése alapjában elvárt, ugyanakkor 
a még mindig meglévő, igencsak hete-
rogén nyilvántartások miatt a rendszer 
biztonságos működtetése még koránt-
sem nevezhető biztonságosnak.

A pécsi Tettye Forrásház Zrt. részé-
ről Szarvasné Domján Edit műszaki 
osztályvezető és Novotny Bálint ter-
vező informatikus mérnök számoltak 

be a cégüknél folyó, e-közmű nyilván-
tartási munkákról. A minta-értékű köz-
műnyilvántartásuknak köszönhetően 
– ami az elődök munkáját is dicséri 
– a kötelező adatszolgáltatást EOV-
rendszerben, a törvény szerinti első 
kötelező határidőtől kezdve (2014. 
január 1.) tudják teljesíteni. Ehhez a 
meglévő nyilvántartásukat hármas 
konverzióval alakítják át, és továbbít-
ják a Lechner Lajos Tudásközpont 
Nkft.-nek.

Geodéziai munkákhoz használható 
CAD-alapú szoftveres megoldásokat 
mutatott be Horváth Zsolt a Geosite 
Kft. ügyvezetője. A GeoMax már az 
elmúlt években is komoly hangsúlyt 
fektetett a CAD-alapú szoftveres meg-
oldásokra. A népszerű X-Pad terepi 
szoftver folytatásaként megjelent a 
teljesen komplett, a geodéziai felada-
tokra optimalizált CAD-alapú irodai 
szoftvercsomag, mellyel a gyártó célja 
hosszabb távon is az, hogy a felhasz-
náló földmérők kiválthassák a drága 
CAD-szoftvereket a geodéziai felada-
tok végzésekor.

Varga Zoltán a Geomentor Kft. 
ügyvezetője „GPS beszerzés? Legyen 
körültekintő!” címmel tartott előadást. 
Felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy 
a vevő – vezérlőegység (hardver) – 
vezérlő (szoftver) hármas egységének 
optimális megválasztása milyen haté-
konysági és anyagi előnyökkel járhat. 
Kiemelte, hogy a feladatok típusai dön-
tik el végső soron az optimalizálás fel-
tételeit. Az alátervezés a hatékonyság 
romlását, míg a felültervezés fölösle-
ges, esetleg meg nem térülő anyagi 
ráfordítást jelent.

Vörös Árpád Tamás (Pécsi 
Tudományegyetem) Üzleti intelligen-
cia és vizualitás című előadása zárta a 
Földmérőnapot. A hatalmas (tér)infor-
mációmennyiség átlátására, befogadá-
sára megfelelő vizualizációra (megje-
lenítésre) van szükségünk. Ezért a 
statisztikai adatok és a térinformatika 
összekapcsolására hívta fel a figyelmet 
a szakmánkban. Az így kapott adatok 
elemzése a megfelelő döntés-előkészí-
tést támogatja és ez már az üzleti intel-
ligencia része.

Boda Géza

***


