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Bánszky György

1932-2017
Másfél évtizedes intézményi ápolás 
után, Balassagyarmaton, 2017. decem-
ber 6-án hunyt el egykori évfolyam-
társunk. Alkotó évei három részre 
oszthatók: földhivatali, vállalati és 
közigazgatási területen tevékenyke-
dett, de mindvégig hű maradt Nógrád 
megyéhez.

Rétságon született 1932. szeptem-
ber 10-én. Iskoláit is itt kezdte, de 
az államosítások és a család szárma-
zási megkülönböztetései miatt több 
helyen folytatta, végül Sopronban 
érettségizett 1954-ben. Ugyanott, a 
Nehézipari Műszaki Egyetemen 1959-
ben földmérőmérnöki oklevelet szer-
zett. Mérnökgyakornoki idejét, az 
akkor még Balassagyarmaton működő 
ÁFTH Nógrád megyei Földmérési és 
Földnyilvántartási Felügyelőségen töl-
tötte. Beosztottként földrendezési mun-
kákban vett részt, később az állami alap-
munkák vizsgálója, majd koordinátora 
lett. A hivatal székhelyének megválto-
zásáig (1969), a műszaki osztály élén, 
beosztottjai munkáját irányította.

Ez időben létesített állandó irodát 
a városban a Budapesti Geodéziai és 
Térképészeti Vállalat, melynek vezeté-
sével bízták meg. Az iroda rendkívül 
sokoldalú munkákat végzett, újszerű 
technológiai megoldásokat alkal-
mazott. Ilyen volt pl. a belterületek 
fotogeodéziai felmérése, ahol a tömbök 
határvonalát hagyományos módon, a 
tömbbelsőket pedig fotogrammetriai 
úton mérték meg. Az eljárást Vác város 
és több község belterületének felmé-
résénél is sikerrel alkalmazták. Más jel-
legű, nagyobb pontossági igényű felada-
tok jelentkeztek a víztározók vízszintes 
és magassági alapponthálózatának meg-
határozásánál. A műtárgyak és gáttestek 
időben történő elmozdulásainak vizs-
gálatát rendszeresen – a vízszintválto-
zásokat követve – végezték. A centrális 
hálózatok pontjait később az országos 
alapponthálózatba is bekapcsolták.

A rendszerváltás után szülőváros-
ában, Rétságon – egyházi támogatás-
sal – polgármesterré választották. 
Működésének négy éve alatt igyekezett 

olyan beruházásokat megindítani, ame-
lyek a munkaerő helyben történő foglal-
koztatásában segítettek. A biztonságos 
vízellátás érdekében több önkormány-
zat összefogásával létrehozták a Nyugat 
Nógrádi Vízmű Kft-ét. Utakat, utcákat, 
parkolókat építettek. Máig is fejlődő 
ipari parkot hoztak létre. Ciklusának 
végére sikerült a települést adósság-
mentesen átadni az 1994-ben megvá-
lasztott új önkormányzatnak.

A 2000-es évek elején egészsége meg-
romlott, tragikus körülmények között a 
feleségét is elveszítette. Aranyoklevelét 
2009-ben Sopronban kapta meg, de 
személyesen átvenni már nem tudta. 
Utolsó éveiben Balassagyarmaton a 
Szent Erzsébet Idősek Otthonában 
ápolták. Földi maradványait még éle-
tében az orvostudománynak ajánlotta 
fel. Búcsúztatása decemberben a balas-
sagyarmati és a rétsági templomokban 
gyászmisén történt. Évfolyamtársai 
negyedéves találkozójukon, Budapesten 
(2018. 01. 10.) emlékeztek meg róla.

Dr. Németh Gyula 
aranyokleveles földmérőmérnök

***
Dr. Steirer Lajos

1926-2017
2017 novemberében elhunyt dr. 
Steirer Lajos, a földügyi igazgatás egyik 
kiemelkedő, emblematikus alakja. 
Tevékenységéhez, munkásságához 
szinte hozzátartozott az ingatlanregisz-
terek – telekkönyv, földnyilvántartás 
majd az ingatlan-nyilvántartás – gon-
dozása, e nyilvántartások tartalmának 
hasznosítása s a bekövetkező változá-
sok regisztrálása.

Tartalmas szakmai életútját 1945-
ben az Igazságügyi Minisztérium irá-
nyításával működő telekkönyvi betét-
szerkesztésnél kezdte, s a telekkönyvet, 
mint az ingatlantulajdon egyetlen köz-
hitelű nyilvántartását a betétszerkesz-
tés keretében sajátította el. 1951-től 
a Fejér Megyei Földmérési Irodához 
kerül mint földnyilvántartó, ahol rövid 
időn belül járási majd megyei csoport-
vezetőként irányítja a Fejér megyei 
földnyilvántartást az időközbeni 

átszervezések folytán a Megyei Tanács 
pénzügyi osztályán, majd az Állami 
Földmérési és Térképészeti Hivatal 
Fejér Megyei Felügyelőségén (ÁFTH). 
Rövid időn belül az ÁFTH központ-
jához, a Földnyilvántartási Osztályra 
kerül mint kiváló gyakorlati szakem-
ber. Aktívan vesz részt a földnyilván-
tartásról szóló törvényerejű rendelet 
megalkotásában. Az ÁFTH megszűné-
sével egyidejűleg a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium Országos 
Földügyi és Térképészeti Hivatalánál 
mint osztályvezető dolgozik. A szakem-
berek azon körébe tartozott, akik azt 
vallották, hogy szükségtelen a földek-
ről, ingatlanokról két nyilvántartást – 
telekkönyv, földnyilvántartás – vezetni. 
A két nyilvántartás alapulvételével kell 
elkészíteni az újat – az ingatlan-nyil-
vántartást – a tényleges állapot alap-
ján, annak figyelembevételével.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jog-
szabályok megalkotásában – együttmű-
ködve az Igazságügyi Minisztériummal 
- tevékenyen vesz részt, lényegében ő 
irányítja a munkát. Az ingatlan-nyil-
vántartás felfektetését szabályozó 
Útmutató a munkásságának kiemel-
kedő alkotása. Ennek alapján készítet-
ték el a nemzeti ingatlantulajdon „lel-
tárát” képező ingatlan-nyilvántartást a 
járási földhivatalok.

Az ingatlan-nyilvántartási szakterület 
országosan elismert, egyik legjobb szak-
tekintélye volt. Munkáját a részletekig 
menő precizitás, a magas fokú szakmai 
igényesség, kulturált intézkedések jelle-
mezték, ami közérthetőséggel párosult. 
Ezt a követelményt állította beosztott 
munkatársai elé is. Az új kollégák beta-
nítását nagy türelemmel végezte, fej-
lődésüket, előrehaladásukat figyelem-
mel kísérte.

Fogékony volt az emberi problé-
mákra, gondokra, segítő szándéka – 
különösen az elesettek felé – mindig 
megnyilvánult. Kolléga volt a szó nemes 
és szoros értelmében. Közszeretetben 
álló emberként emlékezünk rá.

Ezen gondolatok jegyében köszö-
nünk el dr. Steirer Lajostól. Nyugodjál 
békében.

Dr. Fenyő György
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Dr. Tokody András

1951–2017
Nehéz bármit is írni egy olyan ember-
ről, aki sokak által ismert, és szeretett 
volt.  Azt hiszem, mindenkinek van 
ilyen ember az életében, akit ismertek 
és szerettek, bármerre is járt a nagy-
világban. Akinek nevére sokan emlé-
keznek jó érzéssel és hálával. Akihez 
bármikor – alkalmas vagy alkalmatlan 
időben – lehetett fordulni, ha az ember-
nek gondja, problémája volt, mert addig 
nem nyugodott, míg meg nem oldotta, 
vagy a megoldást meg nem találta. Úgy 
még nehezebb, ha sokak szerint majd’ 
minden ilyen írás fölöslegesen tény-
szerű és csak száraz felsorolást tartal-
maz. De vajon el lehet-e tekinteni a fel-
sorolástól, ha minden egyes állomás 
nemcsak mérföldkő volt az életében, 
hanem szerves része annak az életút-
nak, amit bejárt, ami nem szakítható 
ki lelkéből, mert eggyé vált vele. Dr. 
Tokody András ilyen ember volt, aki 
nem csak a geodézia, mint tudomány és 
az élet része volt, maga volt a geodézia, 
maga az élet. Mindig barátságos, vidám, 
lendületes, életre nevelő ember volt.

1951. április 7-én született 
Budapesten, Tokodi Andor és Piltz 
Etelka negyedik fiaként. Pesterzsébeten 
lakott, majd később feleségével, Ilonával 
és két, fiával, Csabival és Danival is itt 
leltek otthonra. Haláláig hű maradt a 
kerülethez.

1965–1969 között a Szabó József 
Geológiai Technikum tanulója volt, 

ahol az iskola akkori szellemisége nem 
csak a geológia tudományát adta át a 
diákjainak, hanem olyan csapattá és 
felelősségteljes emberekké nevelte 
mindannyiukat, amely elkísérte őket 
egész életük során. Ezt a szellemisé-
get az élet minden területén igyeke-
zett átadni. A régi alma materhez való 
hűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy 
létrehozta a Technikum internetes 
honlapját (http://geologiaitechnikum.
freewb.hu), melynek köszönhetően 
nem merült végleg a feledés homá-
lyába az iskola.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, annak 
Építőmérnöki Karán, a Földmérő 
Mérnöki Szakon végezte, és 1975-ben 
diplomával fejezte be. Majd tanulmá-
nyai befejeztével 1978-ig a Pest Megyei 
Földhivatalnál dolgozott.

1978-tól nyugdíjba vonulásáig az Ybl 
Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán 
(ma Szent István Egyetem, Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar) tanított, docens-
ként, időközben – 1987-ben – megsze-
rezte doktori címét. Mint előadó tanár, 
meghívást kapott a Budapesti Corvinus 
Egyetemre is, ahol hamar megkedvel-
ték a diákok.

Oktatási feladatai mellett szakmai 
munkáját a Mélyépítési Tanszéken a 
nagyszámú szerződéses geodéziai fel-
adatokon keresztül végezte. 1982-ben 
alapító tagja volt a Praxis Építőipari 
Tervező és szaktanácsadó GMK-nak, 
amelyben 10 éven keresztül dolgo-
zott. Itt és a tanszéken végezte lézeres 
mérési kísérleteit, amelyből doktori 
disszertációját írta.

Oktatói pályafutása alatt több ezer 
diák zárta szívébe a mindig vidám, 
életre nevelő, igazságos tanár urat.

A főiskola diákjai évente Arany Kréta 
és Arany Szivacs emlékplakettet ado-
mányoztak a legjobb előadóknak és a 
legjobb gyakorlatvezetőknek. Ezeket a 
hallgatói elismeréseket ő többször is 
megkapta.

Oktató munkásságának elismerése-
ként 2003-ban a Szent István Egyetemi 
Babérkoszorú Arany fokozatát adomá-
nyozták neki, ezen kívül megkapta a 
„Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” 
állami kitüntetést is.

Mindig képes volt tanulni és taní-
tani, hiába volt sok évtizedes tapasz-
talat a háta mögött. A mérések során 
az „inkább többet mérjünk, de azt 
jól” mondásával törekedtünk a pon-
tosságra. Később elárulta, hogy egyik 
professzorától hallotta ő is. A munká-
ira nagyságuktól függetlenül igen nagy 
alapossággal készült fel.

A helyszíni méréseknél sem tudta az 
ember zavarba ejteni. Kedvenc ideigle-
nes pontjelölése a „Tokody-féle kupak 
szöggel”. Alappontjainál igyekezett 
roncsolásmentes jelölést is használni a 
hilti-szegek mellett, így lett a „kavics” az 
egyik kedvenc jele. Inkább a mérnökgeo-
dézia – mozgásvizsgálatok, darupályák 
geometriai művezetése és vizsgálata, 
ipari és egyéb közüzemi épületek kitű-
zése, közműalagutak, műemléki épüle-
tek felmérése, szintezése – állt hozzá 
közelebb, de az ingatlanrendezésből is 
kivette a részét, hiszen a megyei földhi-
vatalnál kezdte. Ő még készített „papa-
gájrajzot” piros, zöld, fekete, kék színek-
ben, adott le munkarészeket budapesti 
sztereografikus rendszerben.

Gyakran mesélt arról, hogy fiatalabb 
éveiben hegymászói tudását nemcsak 
a magas hegyek (1978. Mont Blanc, 
1980. Elbrusz, Tátra) csúcsainak meg-
hódítására, hanem régi gyárkémények 
bontásánál is kamatoztatta. Több száz 
munkája közül a szívéhez legközelebb 
álló a Fővárosi Állat- és Növénykert 
Nagysziklájának felmérése volt, mely-
ről weboldalt is készített (http://
nagysziklameres.freewb.hu). Ennél a 
munkánál barlangász tudását is latba 
vetette.

A gazdagréti plébániatemplom kitű-
zéséről mesélve elmondta, hogy mun-
kálatok közben a szervező lelkész azt 
mondta neki: „Tokody Úr, a templom-
szenteléskor az első sorban kap majd 
helyet”. Dr. Tokody András sosem akart 
az első sorban ülni, ő mindig szeré-
nyen és alázattal élt, dolgozott, taní-
tott mindenkiért.

Hiszem, hogy ha földi életében nem 
is, de a mennyeiben az első sorban kap 
helyet.

Nyugodjon békében!

Szökrön Péter

***



Dr. Papp Lajos

1926–2018
Szomorúan értesültünk róla, hogy dr. 
Papp Lajos nyugállományú ezredes, a 
hadtudományok kandidátusa, a kato-
nai térképészet volt helyettes veze-
tője, az MFTTT alapító tagja, 2018. 
március 17-én elhunyt.

Papp Lajos 1926. augusztus 19-én 
született Mecsekszabolcson. Az első 
öt osztályt is itt végezte el a helyi kato-
likus iskolában. Jó tanulmányi ered-
ményei és szülei nem kis anyagi erő-
feszítése révén a pécsi Gróf Széchenyi 
Gimnáziumban tanulhatott tovább. A 
háborút átvészelve, 1946-ban érett-
ségizett. Felsőfokú tanulmányait a 
budapesti József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Mérnök 
Karának, Út- és Vasútépítési tagozatán 
1950-ben fejezte be.

Az egyetem elvégzése után a 
Honvéd Térképészeti Intézetébe irá-
nyították, ahol hivatásos állományba 
került, alhadnagyi rendfokozattal. 
Részt vett az akkor zajló „gyorshe-
lyesbítés”-ben, amelynek az új, „szov-
jet mintájú” topográfiai térképek elké-
szítése volt a célja, majd a Jugoszlávia 
területére sürgősséggel készülő tér-
képek névrajzszerkesztési munkáihoz 
vezényelték.

1952–56 között először – az akkor 
megkezdődött – 1:25 000 méretará-
nyú “újfelmerés” geodéziai előkészí-
tésén, majd 1955-től topográfusként, 
terepen dolgozott. Emellett 1953 

első felében a déli határvidék erődí-
tési objektumainak bemérésével is 
megbízták.

1957-től kezdődően intézeti belső 
beosztásban tevékenykedett; törzs-
mérnökként a térképkészítés karto-
gráfiai munkafolyamatának tervezé-
sével, új technológiák kifejlesztésével 
foglalkozott.

1962–1964 között a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen 
ipari közgazdász diplomát szerzett.

1967-ben a Honvédelmi Minisz-
tériumba helyezték (MNVK 1. 
Csoportfőnökség „F” Osztálya) osz-
tályvezető-helyettesi beosztásba, 
majd az 1972-ben megalakított MN 
Térképész Szolgálatfőnökségen a tér-
képészszolgálat főnökhelyettesévé 
nevezték ki. Feladatkörébe tartozott a 
térképezési, műszaki fejlesztési, kuta-
tási középtávú tervek összeállítása, 
ezeknek a katonai és polgári főhatósá-
gok közti egyeztetése. A katonai térké-
pészszolgálatok 1971. évi budapesti 
konferenciájára, a geodéziai műsze-
rek fejlesztésével foglalkozó tanulmá-
nya tudományos értékű volt.

Az 1981. évi varsói konferencián 
a kutatás-fejlesztés terén történő 
együttműködés témakörében összeál-
lított ajánlásait a határozatban is figye-
lembe vették.

A Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesületnek 1957-től alapító tagja, 
az egyesület rendezvényein előadá-
sokat tartott, különböző tisztségeket 
töltött be. Szakcikkei a Geodézia és 
Kartográfia, valamint a Honvédelem 
folyóiratokban jelentek meg. A 
Műszaki Lexikon katonai térképészet-
tel foglalkozó részeinek a szerzője. 
1960-ban szerzett német középfokú 
nyelvvizsgáját elsősorban szakmai 
folyóiratok fordítása során haszno-
sította. Publikációit a Honvédelem 
folyóirat pályázatain több ízben 
díjazták.

1958. május 3-án megnősült. 
Feleségével, Irénével – másfél hónap 
híján – hatvan évet éltek együtt. 
Házasságukból 1964-ben egy gyer-
meke, Gábor fia született. Nyugdíjas 
évei fő örömét unokái jelentették: első 
unokája Anna 1994-ben született, és 

két éve végzett a bostoni Harvardon, 
jelenleg Benedek szintén Bostonban, 
Borbála pedig Philadelphiában egye-
temi hallgatók. Legkisebb unokája, 
Júlia nemcsak kiváló tanuló az ország 
egyik legnívósabb középiskolájában, 
de élsportoló is, korosztályában a leg-
jobb úszók egyike.

Súlyos csípőficama, erős mozgás-
korlátozottsága és műtétei ellenére 
is egész életében szenvedélyes utazó 
volt. Először Pannónia motorkerék-
párral az országot járta, aztán felesé-
gével, fiával és egy Wartburggal Kelet-
Európában utaztak sokat, végül élete 
során több mint 40 országba és 4 kon-
tinensre jutott el.

1982-ben alezredesként ment 
nyugdíjba, de továbbra is megmarad-
tak kapcsolatai a térképészettel. 1987-
ben kandidátusi fokozatot szerzett, 
értekezésében a hazai topográfiai tér-
képezés fejlesztésével foglalkozott. 
Szakmai munkáját számtalan kitünte-
téssel ismerték el: Kiváló Szolgálatért 
Érdemrend, (Elnöki Tanács, 1976, 
1982), Haza Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozat, (honvédelmi miniszter, 
1971), Szolgálati Érdemérem (Elnöki 
Tanács, 1960). 1982-ben a mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi miniszter a 
Térképészet Kiváló Dolgozója kitün-
tetést adományozta neki. 1999-ben 
a magyar katonai térképészet fenn-
állásának 80. évfordulója alkalmából 
a honvédelmi miniszter a magyar 
katona térképészet érdekében vég-
zett munkája elismeréséül kinevezte 
ezredessé.

Élete alkonyán is szeretettel ápolta 
rokoni és baráti kapcsolatait hozzátar-
tozóival, volt munkatársaival. Még 87 
évesen is autót vezetett, 90 évesen is 
szellemileg friss volt, pontosan emlé-
kezett 75 évvel ezelőtti iskolai tanul-
mányaira is.

Utolsó évében békével és belső 
derűvel viselte testi állapotának foko-
zatos romlását – hosszú, eredményes 
földi élete március 17-én hajnalban 
a János kórházban ért méltósággal 
véget.

Emlékét őrzi a magyar katonai tér-
képészet. Nyugodjon békében!

***



A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) korm. rendelet 
(a továbbiakban: kormányrendelet) 4. § (1) bekezdés 
l) pontja szerint a megosztási eljárásban a járási hivatal 
feladata a pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolások 
kiadása.

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP 
Kft.) a járási hivatal által kiadott pénzügyi teljesítéshez 
szükséges igazolás alapján állítja ki a teljesítésigazolást 
a földmérő vállalkozó és a jogi szolgáltató részére. Az 
NKP Kft. a járási hivatal részére az igazolás kiadásához 
iratmintákat biztosít.

A járási hivatal a megosztási eljárás során az alábbi 
eljárási cselekményeket követően állít ki pénzügyi 
teljesítéshez szükséges igazolást, a következő 
tartalommal:

a földmérő vállalkozói munkavégzés 
kapcsán az NKP Kft. részére:
1. az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot 

egyezőségét igazoló, a kormányrendelet 10. § (2) 
bekezdés szerinti értesítést követően: „Igazolom 
az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azo-
nosított kiinduló földrészletekre a keretmérés meg-
felelőségét. Az ingatlan-nyilvántartási és termé-
szetbeni állapot egyezőségéről a járási hivatal 
értesítette a jogi szolgáltatót és a földmérő vállal-
kozót az alábbi táblázatban megjelölt időpont-
ban.”

2. a.) a megosztás kiindulási helyét és irányát meg-
állapító határozat véglegessé válását követően: 
„Igazolom az alábbiakban felsorolt helyrajzi szám-
mal azonosított kiinduló földrészletekre a megosz-
tás kiindulási helyét és irányát megállapító végle-
ges határozatok meglétét.”

b.) teljes körű egyezség esetén a befogadó nyilatkozat 
kiállítását követően: „Igazolom az alábbiakban 
felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló 
földrészletekre a teljes körű egyezségről a befogadó 
nyilatkozat kiállítását.”

3. az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat kiállí-
tását követően: „Igazolom, hogy az alábbiakban 
felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló 
földrészletekre a megosztással kialakított összes 
új földrészlet ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 
megtörtént, az eljárásban a földmérési feladatok 
maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

4. az eljárást megszüntető határozat vagy végzés végle-
gessé válását követően: „Igazolom, hogy az alábbi 
helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrész-
letekre az eljárás a jelzett megszüntető határo-
zatnak/végzésnek megfelelően véglegesen befe-
jeződött, az eljárásban a földmérési feladatok 
maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

a jogi szolgáltatói munkavégzés 
kapcsán az NKP Kft. részére:
1. a.) egyezség esetén a befogadó nyilatkozat kiállítá-

sát követően: „Igazolom, hogy az alábbiakban fel-
sorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló föld-
részletekre az egyezségi okiratokról a járási hivatal 
kiállította a befogadó nyilatkozatot.”

b.) sorsolás esetén a sorsolási jegyzőkönyv 
záradékolását követően: „Igazolom, hogy az 
alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal 
azonosított kiinduló földrészletekre a járási 
hivatal záradékolta a sorsolási jegyzőkönyvet.”

2. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat köz-
lését követően: „Igazolom, hogy az alábbiakban 
felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló 
földrészletekre a járási hivatal a kiosztást követő 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzést elvégezte, a hatá-
rozatok és a változási vázrajz másolatok kézbesí-
tése megtörtént, az eljárásban a jogi szolgáltatói 
feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

3. Az eljárást megszüntető határozat vagy végzés vég-
legessé válását követően: „Igazolom, hogy az alábbi 
helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészle-
tekre az eljárás a jelzett határozatnak/végzésnek 
megfelelően véglegesen befejeződött. Az eljárásban 
a jogi szolgáltatói feladatok maradéktalanul telje-
sítésre kerültek.”

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban 

kiállítandó pénzügyi teljesítéséhez szükséges igazolások




