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tudományos elemzések, értékelések. Az 
első reagálás Emmanuel de Martonne 
román vonatkozású etnikai térképeket 
tárgyaló francia cikkében jelent meg 
1920-ban. Ebben a térkép 1:300 000 
méretarányú sokszorosított változatá-
ról ír. Martonne neve a béketárgyaláson 
játszott szerepe és Románia természe-
tes határainak a Tisza, Duna, Dnyeszter 
folyókat tartó elképzelése miatt nem 
nagyon kedvelt hazánkban. Ebben a 
cikkében azonban nagyra értékelte a 
Bátky–Kogutowicz-térkép ábrázolási 
módját. Az angol (1921) és az amerikai 
(1922) földrajzi társaságok folyóiratai-
ban megjelent tájékoztatók elismerték a 
térkép módszerét, de politikai előítéle-
teik alapján részrehajlónak tartották azt. 
A német Penck, Albrecht (1921) pont-
módszeres etnikai térképének ismer-
tetése kapcsán ír a magyar térképről, 
saját pontmódszerű térképét jobbnak 
tartva. Az ismertetett négy tanulmány 
jól bizonyítja, hogy a korábban ismer-
tetett okok miatt, a módszertanilag új 
Bátky–Kogutowicz-térkép nemzetközi-
leg jelentős hatást nem tudott elérni.

A Bátky–Kogutowicz-térkép for-
rástérképként felhasználásra került 
a területi revízió előkészítése kereté-
ben, a második bécsi döntés idején. Az 
Államtudományi Intézet 1940-ben meg-
jelentette a történelmi Magyarország 
néprajzi térképét, az 1910. évi nép-
számlálási adatok alapján (1:500 000). 
Ennek a térképnek azonos méretarány-
ban elkészült Erdélyt és az ország keleti 

részeit ábrázoló változata. Az 1930–
1939. évi népszámlálások alapján meg-
szerkesztették a két térkép újabb vál-
tozatát (1: 750  000) is. Erre a négy 
térképre reagálva, ugyanazon mód-
szerrel és méretarányban, de Románia 
teljes területét ábrázolva a Román 
Katonaföldrajzi Intézet is kiadta a tér-
képeket. A román térképek célja a lapok 
szélére írt megírás szerint, a magyarok 
képzeletében élő követelések alapja-
ként szolgáló hamis érzetet keltő színe-
zés bemutatása. A felirat szerint a román 
térkép pontosan olyan, mint a magyar 
kiadású térkép, csak a román és magyar 
színeket megcserélték. A magyar tér-
képen a magyarok vörösek, a románok 
lilák, a román térképen ez fordítva van. 
A színváltoztatással első ránézésre más 
hatást keltett a térkép. A magyar kuta-
tások kimutatták, hogy a színváltoztatás 
mellett a románok egyéb nem említett 
változtatásokat (pl. a kisebbségek ará-
nyának csökkentése) is végrehajtottak 
a térképen „igazuk” meggyőzőbb meg-
jelentetése érdekében.

A magyar térkép ábrázolási mód-
szere átvételének egyértelmű példája 
Krallert, Wilfried szerkesztette Közép-
Európa 1:200 000 méretarányú nem-
zetiségi térképének az elkészítése 
1940–1941-ben. A könyv befejező 
része a Bátky–Kogutowicz-térképhez 
kapcsolódó eredeti forrásokat és a 
térkép különböző példányait a világ 
különböző pontjain őrző helyszíneket 
ismerteti.

A könyvben 64 színes térkép vagy 
térképrészlet segíti a leírtak megérté-
sét. A szöveg közötti térképek mellett 
a könyvbe két 1940. évi kiadású, haj-
togatott, színes térképmellékletet is 
illesztettek. Az első Magyarország 1910. 
évi népszámlálási adatai alapján szem-
lélteti a nemzetiségeket. A második 
Erdélynek és az ország keleti felének, 
Románia teljes területével kiegészített, 
a második bécsi döntés utáni magyar 
határokkal kiegészített román kiadású 
térképe. Mindkét térkép erősen kicsi-
nyített, így részleteiben alig tanulmá-
nyozható. A kemény borító és a könyv 
törzsanyaga közé, mindenféle rögzítés 
nélkül elhelyezett nyomatok félő, hogy 
hamar el fognak veszni a könyv hasz-
nálata során.

2020-ban lesz Trianon száz éves évfor-
dulója. Örülhetünk, hogy egy jelentős, 
de elhallgatott, nem jól ismert, jelentős 
magyar térképészeti alkotás részletes 
leírását, korabeli hatását egy ilyen nagy-
szerű könyvben olvashatjuk. A könyv-
ből kiderül, hogy a szerző sok helyen, 
különböző nyelveken ismertette kuta-
tásai egy-egy részterületét. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a közelgő évfor-
dulóra is tekintettel Segyevy Dániel 
Zoltán a könyv és újabb kutatásai alap-
ján készülő tanulmányok sorával fogja 
nemzetközileg is elismertebbé tenni 
ezt a kimagasló magyar térképészeti 
eredményt.

Papp-Váry Árpád

Nekrológok

Dr. Tremmel Ágoston

1930–2018
Szomorúan értesültünk róla, hogy 
dr. Tremmel Ágoston nyugállomá-
nyú mérnök ezredes, az MFTTT örö-
kös tagja, 2018. február 9-én hosszú 
szenvedés után a Budakeszin az MH 
Szanatórium utcai rehabilitációs inté-
zetében, 88 éves korában elhunyt.

Dr. Tremmel Ágoston – „Guszti 
bácsi”, ahogy mindenki hívta őt aktív 
szolgálatának befejeztével – 1930. 
január 31-én született Sopronban. 

Érettségi után egyetemre szeretett 
volna menni, de ez nem volt egyszerű 
dolog. A szüleitől különösebb anyagi 
támogatásra nem számíthatott, és sem 
a bencés gimnáziumi érettségi, sem 
pedig a német származása nem volt 
akkor, 1948-ban, az iskolák államosí-
tásának évében valami jó ajánlólevél. 
Segédmunkásként és könyvelőként 
dolgozott, majd 1950. október 23-án 
tényleges katonai szolgálatra vonult be. 
1950 végén egy felhívás jelent meg a 
hadseregen belül, hogy a katonai térké-
pészet tiszti tanfolyamot indít, és erre 
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érettségizett fiatalokat várnak. 1951-
től lett a három éves Térképész tiszti 
iskola hallgatója. Ezzel arra az útra 
lépett, amelyet teljes életében köve-
tett. 1953-ban avatták hadnaggyá. A 
tanfolyam befejezése után azonnal 
bedobták a mélyvízbe, az akkor folya-
matban lévő 1:25 000 méretarányú 
fototopográfiai felmérésbe. Ebben a 
munkában dolgozott topográfusként 
1959-ig folyamatosan, és ez idő alatt 
körülbelül 15 térképszelvény terüle-
tének részletes felmérését végezte el. 
Az elfogadott és elismert szakembe-
rek közé küzdötte fel magát, és ennek 
eredményeként 1959 végén kinevez-
ték ellenőrző tisztnek. 1960-tól részt 
vett az 1:10 000 méretarányú felmé-
rés ellenőrző munkáiban. 1961-ben 
előléptették századossá. 1965-től 
tudományos kutató, majd osztályve-
zető-helyettes lett a tudományos osz-
tály állományának a tagjaként. 1966-
ban őrnagyi rendfokozatot kapott, és 
az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetemen mérnöki képesítést szer-
zett. Kutatóként három főbb kutatási 
területen dolgozott: foglalkozott az 
elektronikus távmérők katonai geodé-
ziai célú felhasználásával, a topográfiai 
térképek felújításának kérdéskörével 
és a mikrobarométeres magasságmé-
résnek a térképek ellenőrzésére való 
alkalmazásával. Részese volt az új geo-
déziai eszközök terepi használatának 
a kidolgozásában, valamint az akkori 
kutatási eredmények és fejlesztések 
gyakorlati bevezetésében kapott nagy 
szerepet. 1971-ben a BME-n doktori 
címet szerzett, és rögtön ezután, 1972-
ben megkapta az alezredesi csillagot. 
1981-től a tervosztály vezetője lett, 
és ebben a feladatkörben a Magyar 
Néphadsereg Térképészeti Intézet 
működésének teljes egészét lefedő 
szervezési munkák irányításával bíz-
ták meg.

1980-ban az akkori parancsnok őt 
bízta meg a szakmatörténeti múzeum 
létrehozásának és a katonai térképé-
szeti intézet története megírásának 
megszervezésével. Munkája eredmé-
nyeképp 1981. október 1-jére elké-
szült a múzeum, amelynek az anyaga 
az 1946-os újjáalakulástól az 1981-ig 
terjedő időszakot mutatta be.

1983-tól intézetparancsnok-helyet-
tesként tevékenykedett. 1984-ben az 

Intézet rekonstrukciós munkálataihoz 
kapcsolódóan részt vett a szervezési 
feladatok végrehajtásában, és bizto-
sította, hogy a szervezet működése a 
nagyszabású felújítás mellett is a szak-
mai elvárásoknak megfelelő legyen.

1988-ban nyugállományba helyez-
ték. Ezt követően az akkori intézet-
parancsnok felkérésére vállalta az 
Intézet szakmatörténeti múzeumának 
gondozását, a gyűjtemény bővítését az 
1919–1944 közötti időszak emlékei-
nek feldolgozásával. Ez a részleg 1994. 
február 4-én nyílt meg. Ezzel szinte 
teljessé vált a katonai térképészet 
szakmatörténetének a bemutatása. 
Életének ez a korszaka nagyon kedves 
volt számára, mert a katonatérképészet 
hagyományainak ápolásával és a gyűj-
temény megőrzésével szolgálhatta 
a térképész közösséget. Ezekben az 
években címkatalógust készített a kol-
légák szakmai kiadványairól. Számos 
cikket, tanulmányt és kéziratot hagyott 
hátra. Eredményes munkásságát az 
évtizedek alatt számos kitüntetéssel, 
dicsérettel és oklevéllel ismerték el. 
Érdemeinek elismeréseként 2006-ban 
nyugdíjasként ezredessé nevezték ki. 
2012-ben a honvédelmi miniszter az 
Aranykor kitüntető cím arany fokoza-
tával ismerte el a nyugállományban 
végzett munkáját.

Pályája során nagyon sokat foglal-
kozott oktatással, szakmai ismeretei-
nek, tapasztalatainak továbbadásával. 
A BME balatonkenesei mérőtábora 
működésének kezdetétől 1991-ig, 
nyaranta a topográfiai mérőgyakor-
lat egyik gyakorlatvezetőjeként tevé-
kenykedett. Kutatói beosztásánál fogva 
az intézetben is rendszeresen tartott 
előadásokat a térképésztiszteknek a 
kutatási eredményekről, de nyugdíjas-
ként is felkérték a HM Térképészeti 
Kht. topográfusi terepi gyakorlattal 
nem rendelkező fiatal dolgozóinak 
oktatására.

A szakmai társadalmi életben 1959 
óta vett részt; akkor lett az egyesü-
let tagja. Rendszeresen ott volt az 
előadásokon, sőt már 1962-ben ő 
is tartott előadást „Nagyvárosok fel-
mérése 1:10  000 méretarányban” 
címmel, amelyet azután még szám-
talan követett. Tíz éven át volt az 
összekötő az intézet és az egyesület 
között. A társadalmi tevékenysége is 

szorosan kapcsolódott a hagyomány-
őrzéshez. A millecentenárium évé-
ben, 1996-ban tevékeny szerepet 
kapott több szakmai kiállítás létreho-
zásában. Ebben az évben kilenc kiál-
lítás szervezésében vett részt. Ebből 
négy az egyesülethez is kötődött. Az 
elsőre Székesfehérváron került sor; 
ezt a Földmérési és Földrendezési 
Főiskolával és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel közösen 
rendezték. Nem sokkal ezután 
Veszprémben rendezték az MFTTT 
vándorgyűlését, és ebből az alka-
lomból a helyi egyetem aulájában 
hoztak létre nagyszabású kiállítást. 
Augusztusban a Magyar Földrajzi 
Társasággal rendeztek egy konferen-
ciával egybekötött térképbemutatót. 
Ugyanebben az évben, decemberben 
Vácott került sor egy országos jellegű 
kiállításra, amely a földmérési törvény 
létrejöttéhez kötődött.

Ezekért a munkákért a katonai 
elismeréseken túl az 1970-es évek-
ben megkapta a Térképészet Kiváló 
Dolgozója kitüntetést, 1998-ban 
Lázár deák emlékéremmel jutalmaz-
ták, 2005-ben az MFTTT örökös tagjai 
sorába iktatták be, 2009-ben pedig a 
katonai térképészet szakmatörténeti 
múzeumának létrehozása, fejlesztése 
és a hagyományőrzés terén végzett 
tevékenységéért a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum arany emlékérmé-
vel tüntették ki. A Magyar Honvédség 
Budapesti Nyugállományúak Klubja 
térképész tagozatának is aktív tagja 
volt. 2017. októberében még nem tud-
hattuk, hogy utoljára találkoztunk.

A hozzátartozói 2018. február 
25-én szűk családi körben vettek örök 
búcsút tőle.

Minden, a térképet és a térképésze-
tet szerető és a szakmánkat hivatásként 
gyakorló civil, aktív és nyugállományú 
katonatérképész tisztelettel emlékezik 
a magyar katonai térképészet kiváló 
topográfusára, sokunk szeretett tanító-
mesterére, a katonatérképészet múlt-
jának méltó emléket állító tudósra, a 
nagyszerű emberre. A hozzátartozók 
kívánságának eleget téve csak így, itt, 
ezekkel a sorokkal tudunk tisztelettel 
elbúcsúzni dr. Tremmel Ágoston mér-
nök ezredes úrtól, Guszti bácsitól.

Nyugodjék békében!
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Dr. Fenyő György

1936–2018
Mély megrendüléssel vettük a hírt, 
hogy volt kollégánk, barátunk, a magyar 
földügyi igazgatás kiemelkedő képvise-
lője, az MFTTT örökös tagja dr. Fenyő 
György 2018. február 27-én elhunyt. 
Nemcsak a ingatlan-nyilvántartásnak 
volt kiváló hazai szakembere, hanem 
a középfokú és felsőfokú szakoktatás-
nak is elismert, jó nevű oktatója, min-
denben segítője és mecénása is volt. 
Nevéhez fűződik a Székesfehérváron 
2000-ben indult ingatlan-nyilvántartási 
szervező (későbbi nevén igazgatásszer-
vező) szak kezdeményezése. Motorja, 
lelke lett ennek a fölügyi szakigazga-
tásban (és a magyar felsőoktatásban 
is) egyedülálló képzésnek.

Dr. Fenyő György 1936. október 2-án 
született Budapesten, itt érettségizett 
1955-ben. Érettségi utáni fiatal éveit 
Székesfehérváron töltötte. Az akkori 
Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatal Fejér megyei kirendeltségén 
volt földnyilvántartó. Részt vett a tago-
sítási és földrendezési munkák műszaki 
végrehajtásában. Később Fejér megye 
több települése térképfelújítási illetve 
újfelmérési munkáiban dolgozott. 

1963 és 1967 között Budapesten város-
méréssel foglalkozott.

Közben levelező tagozaton elvé-
gezte a GEO-t, hivatalos nevén a szé-
kesfehérvári Felsőfokú Földmérési 
Technikumot; 1965-ben az első vég-
zősök egyike volt. Később elvégezte az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karát is, 
jogi doktorátust szerzett, letette az ügy-
védi jogtanácsosi szakvizsgát.

1967-ben, a földügyi igazga-
tás átszervezésekor a Fővárosi Pesti 
Kerületek Földhivatala vezetőjévé 
nevezték ki. 1971-ben került az akkori 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériumba főelőadóként, majd 
osztályvezetői beosztást töltött 
be. 1980 és 1992 között az OFTH 
Földnyilvántartási Főosztályának 
vezetője volt. 1994 és 1997 között a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Földügyi és Térképészeti 
Főosztály főosztályvezetői tisztségét 
töltötte be.

Minisztériumi munkássága alatt 
részt vett a földjog területét érintő 
szinte valamennyi jogszabály előkészí-
tésében. Így többek között a földmé-
rési és térképészeti tevékenységről, az 
ingatlan-nyilvántartásról, a kisajátítás-
ról, a földértékelésről, a földről, a kár-
pótlásról szóló magas szintű jogszabá-
lyok és ezek végrehajtási rendeleteinek 
előkészítése képezte munkaköri fel-
adatát. A felsorolt témakörökben szá-
mos publikációja jelent meg. Az 1980-
ban kiadott Ingatlan-nyilvántartási 
ismeretek c. tankönyvéért nívódíjban 
részesült.

1975 és 1992 között óraadó volt 
a Varga Márton Szakközépiskolában, 
ahol ingatlan-nyilvántartási, vezetési és 
szervezési ismereteket tanított. 1980-
tól részt vett az ELTE Jogi Továbbképző 
Intézetben szervezett tanfolyami okta-
tásban. Ebből a képzésből nőtt ki a 

későbbi ingatlan-nyilvántartási szer-
vező szak. Előadásokat tartott a föld-
jog és a szövetkezeti jog témakörében, 
publikált a szaklapban, aktív volt a szak-
mai egyesületben.

Dr. Fenyő György 1992-től lett egy-
kori alma matere, a fehérvári GEO 
oktatója. Főiskolai docensként taní-
totta a jogi- és államigazgatási ismere-
tek valamint az ingatlan-nyilvántartás 
c. tantárgyakat.

Ő volt a kezdeményezője és megva-
lósítója az ingatlan-nyilvántartási szer-
vező szak megalapításának. Az 1990-től 
kibontakozó tulajdoni reform része-
ként szükségessé vált az ingatlan-nyil-
vántartással foglalkozó földhivatali 
személyi állomány képzettségének 
megerősítése, a főiskolai végzettség 
elvárása. Az ELTE és a NyME – hosz-
szú előkésztő munka után – közösen 
beadott szakindítási kérelmét 2000-
ben az akkori kormányzat kedvezően 
bírálta el, és megindulhatott az ingat-
lan-nyilvántartási szervező szakon is a 
képzés.

Szorgalmát, munkabírását, ügysze-
retetét többször hivatalosan is elis-
merték, a következő kitüntetésekben 
részesült: az ÁFTH Kiváló Dolgozója 
(1965); a MÉM Kiváló Dolgozója 
(1975); Munka Érdemrend (1980); 
Honvédelmi Minisztérium Dísztőre 
(1991); Fasching Antal-díj (1997); a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló 
Dolgozója (2001); GEO Emlékérem 
(2002).

Dr. Fenyő György személyében a 
magyar földügyi szakigazgatás nagy 
tudású irányítóját, a szakmáját szen-
vedélyesen szerető szakembert, a 
GEO igaz barátját veszítettük el. 
Mindannyian, akik ismertük, szeretet-
tel emlékezünk rá.
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rendelet (a továbbiakban: rendelet) szerint a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. (továbbiakban 
NKP Kft.) koordinálásával három résztvevő végzi: a 
járási hivatal, a földmérő vállalkozó (a továbbiakban 
földmérő) és a jogi szolgáltató.

A rendelet a végrehajtást három szakaszra bontja: a 
megosztási eljárás előkészítésére, a megosztási eljárásra 
és a változásátvezetési eljárásra.

A megosztási eljárás előkészítésében a járási hivatal 
feladata a mezőgazdászi helyszínelés végrehajtása, ha 
szükséges a művelési ág változásának átvezetése.

Az NKP Kft. a járási hivatal részére a nyertes jogi 
szolgáltatóval és földmérővel való szerződéskötést 
követő 8 napon belül értesítést küld a jogi szolgáltató 
és földmérő személyéről.

A járási hivatal a megosztási eljárással összefüggő 
feladatok ellátásához szükséges adatszolgáltatást az 
NKP Kft. nyertes jogi szolgáltatóról és földmérőről 
szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon 
belül teljesíti.

Az eljárás előkészítése során a járási hivatal 
soron kívül elvégzendő feladatai: a keretmérés 
átadott munkarészeinek vizsgálata, a felmérési, 
térképezési vagy területszámítási hiba átvezetése az 
ingatlan-nyilvántartásban.

A földmérő feladata az előkészítés során a keretmérés. A 
keretmérés elvégzésére a vállalkozási szerződés szerinti 
határidő 45 nap, amelynek munkarészeit a folyamatos 
járási hivatali vizsgálat érdekében az elvégzést követő 
8 napon belül kell leadni.

A megosztási eljárás tényleges munkálatai akkor 
kezdődnek, amikor a járási hivatal értesíti a földmérőt 
és a jogi szolgáltatót a földrészlet ingatlan-nyilvántartási 
és természetbeni állapotának egyezőségéről.

A földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni 
állapotának egyezőségéről szóló járási hivatali értesítést 
követő 15 napon belül a jogi szolgáltatónak meg kell 
küldenie az első egyezségi tárgyalás meghívóját a 
kérelmezők és a földmérő részére. Az első egyezségi 
tárgyalást az értesítést követő 30. napig meg kell 

tartani. Az első egyezségi tárgyalás jegyzőkönyvét a 
jogi szolgáltató a tárgyalás napját követő 8 napon belül 
megküldi a járási hivatalnak.

A járási hivatal az első egyezségi tárgyalásról készített 
jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül 
meghatározza a megosztás kiindulási helyét és 
irányát. A határozat véglegessé válásáról a járási 
hivatal elektronikus úton haladéktalanul értesíti a jogi 
szolgáltatót és a földmérőt.

A jogi szolgáltatónak a megosztás kiindulási helyét és 
irányát megállapító végleges határozat közlését követő 
naptól számított 55 napja van az egyezségi okirat 
járási hivatalhoz történő beadására. Amennyiben nem 
született egyezség, a végleges határozat közlését követő 
60 napon belül meg kell tartani a sorsolást. A járási 
hivatal az egyezségi okiratról befogadó nyilatkozatot 
állít ki, amit 8 napon belül a jogi szolgáltató útján 
közöl a kérelmezőkkel, valamint elektronikus úton a 
földmérővel. A sorsolás helyszínén készített sorsolási 
jegyzőkönyvet a járási hivatal soron kívül záradékkal 
látja el, amely alapján a megosztási eljárás a sorsolás 
eredményének megfelelően folytatható.

A földmérő a befogadó nyilatkozattal ellátott egyezségi 
okirat vagy a záradékolt sorsolási jegyzőkönyv 
kézhezvételétől számított 30 napon belül elvégzi a 
leosztott földrészletek kitűzését és bemutatását. A 
bemutatás időpontjáról a földmérő az eredeti földrészlet 
összes tulajdonosát közvetlenül, tértivevényes levéllel, 
a jogi szolgáltató hirdetményi úton, legkésőbb 5 nappal 
a bemutatás előtt értesíti.

A földmérő a bemutatást követő 15 napon belül átadja 
a jogi szolgáltatónak a bemutatási jegyzőkönyvet és a 
földmérési dokumentációt, amelyet a jogi szolgáltató 
a kérelemmel és az okirattal együtt benyújt a járási 
hivatalhoz. Sorsolás esetén a jegyzőkönyvet és 
a dokumentációt a földmérő nyújtja be a járási 
hivatalhoz. A járási hivatal vizsgálja és záradékolja a 
változási vázrajzot.

Az eljárás utolsó szakasza a változási vázrajz 
záradékolását követő munkanapon a tulajdoni lap 
széljegyzésével kezdődik és az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló törvény szerint a határozatok közlésével zárul.

A megosztási eljárás határidőben történő 
végrehajtásához kiemelten fontos a járási hivatal, a jogi 
szolgáltató, a földmérő folyamatos együttműködése.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésének megosztási eljárásában 

résztvevők kiemelt feladatai és a feladatok határideje






