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színvonalú képzés; a nappali tagoza-
ton a hallgatói létszám csökkenésé-
nek megállítása, piaci igények sze-
rinti növelése; az ipari kapcsolatok 
ápolása; hazai és nemzetközi pályáza-
tokban való részvétel; a jelenlegi szak-
irányú továbbképzések megtartása, 
bővítése; az intézethez köthető selmeci 
hagyományok ápolásának támogatása. 
Ezeken felül fontosnak tartja a kapcso-
latok ápolását a szakmával, a szakmai 
vezetéssel, valamint a szakmapolitikai 
intézményekkel és cégekkel. 

Dr. Busics Györgynek az ÓE AMK 
GEO valamennyi oktatója, dolgozója, 
egykori és jelenlegi tanítványa nevé-
ben köszönjük munkáját, és kívánunk 
jó egészséget, boldog nyugdíjas éve-
ket! Dr. Pődör Andreának vezetői meg-
bízatásához gratulálunk, és kívánjuk, 
hogy intézetigazgatói tevékenységével 
a GEO jó hírét öregbítse, a továbbiak-
ban is megőrizve az intézményünkről 
alkotott kedvező szakmai megítélést!

Balázsik Valéria

***

Az Óbudai Egyetem 
AMK Geoinformatikai 
Intézetének végzősei a 
2017–18-as tanévben

Négy éve annak, hogy a székesfehérvári 
GEO kivált a Nyugat-magyarországi 
Egyetemből és csatlakozott az Óbudai 
Egyetemhez. Az ugyancsak fehér-
vári székhelyű Alba Regia Egyetemi 
Központtal egyesülve létrehozták az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karát. Az idén végzett földmérő- és 
földrendezőmérnökök többsége már 
ezen az egyetem kezdte meg és fejezte 
be tanulmányait. A január 29-én és 
június 25-én megtartott záróvizsgákon 
összesen 32-en védték meg szakdolgo-
zatukat, és egyidejűleg sikerrel állam-
vizsgáztak. Ennek eredményeképpen 
július 6-án huszonhatan földmérő- és 
földrendezőmérnöki oklevelet (nyelv-
vizsga hiányában igazolást) vehettek át 
geoinformatikai szakirányon:

Balogh Dániel Attila,
Borsföldi-Nagy Dorina,
Boda Kristóf, Bódai Nimród,
Czerula Gergő, Dombi Bálint,
Fésüs Csaba, Gáti Bence,

Geletei Máté, Hegedűs René Imre,
Homor Regina Szimonetta,
Horváth Gábor, Jéger Róbert,
Kiss-György Eszter,
Kovács Krisztián, Kőnig Roland,
Molnár Edit, Nyárai Milán,
Pál Áron Zsolt, Pelikán Márk,
Péntek Viktor, Regdony Máté,
Salamon Gábor Mihály,
Szijártó Zsuzsanna, 
Szabó Marianna, Török Mária 

Anna
Hatan végeztek földmérő- és 
földrendezőmérnök szakon földren-
dező szakirányon:

Bacsa István Balázs,
Hernández Alfréd Marino,
Kovács Krisztián Imre, Papp Ildikó
Sasvári István, Takács Boldizsár

A szakdolgozati témák változatosak 
voltak, jellemzően gyakorlati felada-
tot tartalmaztak, és valamennyiről 
elmondható, hogy modern eszközök 
felhasználásával, korszerű technológiák 
alkalmazásával készült. Több dolgozat is 
az akkreditált szakmai gyakorlati helyek-
ről hozott témát dolgozott fel, amihez 
a hallgatók a mérésekhez eszközt, a fel-
dolgozáshoz szoftverhozzáférést kaptak 
a szakmai cégektől. Ez nagy segítséget 
jelentett mind a dolgozatot készítők-
nek, mind pedig intézményünknek, 
amit ezúton is köszönünk!

Az utóbbi időkben gyakoribbá vált, 
hogy szakmai cégek, partnerek keres-
nek végzős hallgatókat, így friss diplo-
másainknak nem lesz gond az érdeklő-
dési körnek és egyéb szempontoknak is 
megfelelő munkahelyet találni. Többen 
már az utolsó félévben is alkalmazásban 
álltak, és mostantól mérnöki munkavál-
lalóként folytatják eddigi tevékenységü-
ket. Sajnos, még ma sem sikerült min-
den államvizsgát tett hallgatónknak 
valódi „oklevelet” átadni, annak felté-
tele ugyanis a nyelvvizsga. Reméljük, 
hamarosan sikerül azoknak a végző-
söknek is nyelvvizsgát szerezniük, akik 
most annak hiányában csak „igazolást” 
vehettek át.

Valamennyi végzett hallgatónknak 
gratulálunk, kívánunk jó munkahelyet, 
szakmai sikereket, boldog magánéletet, 
és mindnyájukat visszavárjuk rendezvé-
nyeinkre, vagy csak egy rövid beszámo-
lóra a „PirosAlma Materbe”.

Balázsik Valéria

Mesterfokozatú 
térképészek (MSc) 
az ELTE-n

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékén az idén 
húsz hallgató védte meg diplomamun-
káját és államvizsgázott sikeresen.

 – Aguera Márk: A Világtenger norvég 
nyelvű földrajzinév-tára.

 – Eszényi Krisztián: Épületen belüli 
navigációs segéd.

 – Farkas Réka: A Görög–Kerekes-
atlasz vármegyetérképeinek adat-
bázisa.

 – Gerzsenyi Dávid: Geomorfometriai 
alapú felszínmozgás-veszélyességi 
becslések a Gerecse területére.

 – Gyenese Tamás: A balatoni náda-
sok tér- és időbeli dinamikájának 
térképezése a vízszintváltozások-
kal összefüggésben.

 – Horváth Gábor Roland: Magyar 
földrajzi nevek angol nyelvre for-
dítása.

 – Kiss Judit: Kollaboratív kartográfia 
a köznevelésben.

 – Kiss Veronika Flóra: Útvonaltervezés 
turistaút-hálózaton.

 – Kováč Anna Rebeka: Az 1950 és 
1990 közötti katonai topográfiai 
térképek jelkulcsainak összehason-
lítása.

 – Nyőgéri Gábor: Térinformatikai 
adatokon alapuló digitális, raszte-
res térképsorozat előállítása.

 – Rapcsán Klaudia: Német etnikai 
tömbök interaktív vizualizációja 
a weben.

 – Rátvai Dániel: Tematikus térképek 
készítése D3.JS függvénykönyvtár 
segítségével.

 – Takács Tibor: Középső-ferencvárosi 
klímazónák változásának térképi 
bemutatása.

 – Torday Lilla Kinga: A két Teleki-
expedíció térképészeti vizsgálata.

 – Varga Ferenc: Nyílt forráskódú tér-
képes adatbázis-kezelő és -megjele-
nítő a weben.

 – Veress Orsolya: Térképes szabad 
asztal kereső.

Térképész MSc diplomát első ízben 
szereztek a Stipendium Hungaricum 
magyar állami ösztöndíj keretében 
nálunk tanuló külföldiek.

 – Ahmed M. Z. Adwan (Palesztin 
Autonómia): Spatio-temporal 
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analysis of the Sea of Galilee area 
using remote sensing and GIS-based 
model: Markov-cellular automata.

 – Farooq A. Salman Al-Quraishi (Irak): 
Web GIS for Iraqi electrical grid 
system.

 – Nargiz Safaraliyeva (Azerbajdzsán): 
Snow cover changes monitoring in 
Caucasus based on remote sensing 
data.

 – Raed Wahsheh (Jordánia): Indoor 
navigation systems in ELTE buil-
ding.

Dr. Gercsák Gábor

***

Végzősök a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen (BME) 2018 
januárjában és június-júliusában az 
Általános és Felsőgeodézia Tanszéken 
valamint a Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszéken különböző 
szakirányokon harminchatan fejezték 
be sikeresen a tanulmányaikat és véd-
ték meg szakdolgozatukat.

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Geodézia 
specializáció 2018. január

Kalmár Tibor Balázs: Folyók fölötti 
magasságátviteli technikák és 
összehasonlításuk

Rezsdovics Robin György: A rác-
keresztúri Ivánkay-kastély parkjá-
nak geodéziai felmérése

Sebők Ákos: Millenáris Széllkapu 
projekt geodéziai munkái

Sztrehovszki Dávid: A részarány 
földkiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon megszüntetése

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Térinformatikaiai 
specializáció 2018. január

Biró Richárd: Zajmodellezés térin-
formatikai támogatása

Gelencsér Gergő: Wifi alapú beltéri 
navigáció

Hernádi Balázs: Szárazföldi vizek 
felszínének mikrohullámú műhol-
das vizsgálata

Nagy András: Beltéri környe-
zet rekonstrukciója kameraképek 
alapján

Földmérő-térinformatikai 
mérnök (MSc) 2018. január

Balogh Árpád: Esemény-rekonstruk-
ciós problémák elemzése és vizsgálata 
térinformatika alkalmazásával (A 
szentgotthárdi csata 1664)

Bánhidi Dávid: Viametris iMS3D bel-
téri mobil térképező rendszer minősé-
gének vizsgálata

Ferenczi Andrea: Járműfedélzeti 
szenzorok alkalmazása a helymeg- 
határozásban

Gajzágó Márk: 3D objektumok 
modellezése pontfelhőkből

Hodosán Tamás: EGNOS monitoring 
RTKLIB alapon

Medve András: Épületen belüli 
helymeghatározás ultra szélessávú 
technikával

Papp György: Panorámaképek 
előállítása hordozható mobil 
térképezőrendszerben

Varga Tímea: A sárbogárdi kőbánya 
mérnökgeológiai vizsgálatának tám. 
Lézerszkenneres és UAV méréssel

Alkalmazott térinformatika 
szakirányú továbbképzés 
2018. január

Antal Balázs: Adatkezelő rendszer 
kiépítése a természetvédelmi célú tér-
adatok gyűjtésére, feldolgozására és 
tárolására, nyílt forrású eszközök 
felhasználásával

Skobrák Ferenc: Bersek-bánya és 
a Basina-völgy felmérése lézerszken-
neléssel és fotogrammetriával

Szabó Szabolcs: Drón alkalmazá- 
sának lehetőségei gyomfelvétele- 
zésben

Vadász Zsolt: Árvízvédelmi fővéd-
vonal nyilvántartási tervének térin-
formatikai feldolgozása

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Geodézia 
specializáció 2018. június

Kecskeméti Máté István: Autóipari 
tesztpálya GNSS korrekció szolgálta-
tásának tervezése és tesztelése

Sevter Marcell: Országos gázve-
zeték rekonstrukciójának tanul-
mányozása és a nyomvonalon 
található keresztező létesítmények 
mozgásvizsgálata

Turák Bence Dávid: Digitális 
kamera geodéziai alkalmazhatósá-
gának vizsgálata

Földmérő-térinformatikai 
mérnök (MSc) 2018. június

Fejes Márk Ádám: 3D nyomtatók 
pontosságvizsgálata

Hardi Richárd: Környezeti modell 
előállítása autonóm járművek 
támogatására

Hodosán Tamás: EGNOS monitoring 
RTKLIB alapon

Novotny Gréta: Helymeghatározás 
műholdas és inerciális navigációs 
rendszerek együttes alkalmazásával

Alkalmazott térinformatika 
szakirányú továbbképzés 
2018. június

Domonyik Ferenc: Térinformatikai 
alapadatok előállítása vízügyi 
nyilvántartásokhoz

Hadházi Balázs: Kitermelt faanyag 
készletezése a digitális képfeldolgozás 
használatával

Hajdú Roland: Észak-alföldi minta-
terület környezettörténeti vizsgálata a 
térinformatika eszközeivel

Kiss Péter: Térinformatikai módsze-
rek alkalmazása a nagyvízi meder- 
kezelési és a folyógazdálkodási tervek 
készítése során a Tisza folyó Tokaj-
Tiszaújváros közötti szakaszán

Mozgainé Jeszenszki Zsuzsa: 
Képpont alapú térrekonstrukciós 
célú szoftverek jellemzése beltéri kör-
nyezetben a Sárospataki Református 
Kollégium Nagykönyvtára példáján

Szolnoki Tamás: A történelmi budai 
borvidék régészeti topográfiai szem-
pontú vizsgálata térinformatikai 
eszközökkel Budapest közigazgatási 
határán belül

Műszaki térinformatika 
szakirányú továbbképzés 
2018. július

Horváth Balázs: Természetjáró 
túraadatbázis térinformatikai 
támogatása

Jáky András: A Balaton déli partvi-
dékének térinformatikai modellezése 
a kora vaskorban

Zsadányi Katalin Csilla: Önkormány-
zati ingatlanok nyilvántartása

Homolya András

***



Az egyezségi meghívóban ismertetni kell: 
 – a földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát, művelési ágát, 

aranykorona értékét,
 – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat és feljegyzett ténye-

ket,
 – földhasználati nyilvántartásba a földrészletet érintően bejegy-

zett földhasználat jogcímét, a földhasználattal érintett terület-
nagyságot és a földhasználat időtartamát,

 – kérelmező tulajdonosok nevét és az őket megillető tulajdoni 
hányadot,

 – eljárás hatálya alól kiveendő és továbbra is közös tulajdonban 
maradó területeket,

 – megközelíthetőséghez szükséges új szántóföldi műveleti út ter-
vezett helyét, valamint ennek aranykorona-változási vonzatát, 
lehetőségét,

 – egyezség megkötésének jellemzőit,
 – megosztási eljárás részét képező további eljárásokat (megosztás, 

kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés), 
 – alábbi tájékoztatásokat: 

 – amennyiben a megosztási eljárás következtében újabb közös 
tulajdonban álló önálló ingatlan jön létre, ezen földrészlet 
tekintetében a közös tulajdon megszüntetésére a 2013. évi 
V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,

 – a jogi szolgáltatónak az egyezségi tárgyalás lezárultát megelő-
zően ki kell kérnie a kérelmező tulajdonostársak nyilatkoza-
tát a kérelem fenntartására vonatkozóan. Az egyezségi tárgya-
láson meg nem jelent kérelmezőt úgy kell tekinteni, mint aki 
fenntartja a kérelmét. A kérelem az eljárás következő szaka-
szaiban nem vonható vissza.

Az egyezségi meghívó iratminta további tartalmi elemei 
a következők:

 – vonatkozó jogszabály megnevezése,
 – ügyvéd neve, elérhetősége,
 – vállalkozó neve, elérhetősége,
 – időpontja, helye,
 – a járási hivatali értesítésben foglaltakra, 
 – meghatalmazott útján történő részvételről,
 – kapcsolatfelvételre a tulajdonostársakkal és a földhasználóval,
 – tájékoztató tartalma: földrészlettel kapcsolatos tudnivalók, fel-

hívás az eljárási szabályokra, teljes körű egyezségre,
 – fennálló fölhasználati szerződés felmondásával és módosításá-

val kapcsolatos tájékoztatást,
 – jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti megtérítési köte-

lezettségről szóló tájékoztatást.

Több kérelmező esetén küldött egyezségi meghívó tartalmazza 
továbbá:

 – sorsolással kapcsolatos tájékoztatást,
 – okirat tartalmi elemeit,
 – tulajdonostárs eszmei hányadának megfelelő terület nem éri el 

a jogszabályi területi minimumot.

Az egyezségi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
jogi szolgáltató – a tárgyalás napját követő – 8 napon belül megküld 
a járási hivatal részére. További egyezségi tárgyalások megtartását 
a kérelmezők egyhangúlag kérhetik a jogi szolgáltatótól.

*A többi jogi szolgáltatói iratminta tartalmát a következő 
lapszámokban ismertetjük.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása 
során alkalmazott jogi szolgáltatói iratminták

Az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségéről szóló járási hivatali értesítés és az első egyezségi tárgyalás között 
legfeljebb 30 nap telhet el. Az egyezségi meghívót az egyezségi tárgyalás napját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell megküldeni 
a kérelmezők és a földmérő részére.

Jogi szolgáltatói iratminták*:

Egyezségi meghívó (egy kérelmező esetén)
Egyezségi meghívó (több kérelmező esetén)

Kérelmezői nyilatkozat (kérelem fenntartásáról, uniós 
támogatásról, vállalkozással kapcsolatos jogszabályi 
feltételekről, hozzájárulás adatkezeléshez)

Tulajdonosi nyilatkozat (hozzájárulás adatkezeléshez)

Meghatalmazás egyezségi tárgyalásra

Meghívó további egyezségi tárgyalásra

Meghívó sorsolási eljárásra

Tájékoztató sorsolásról

Meghatalmazás sorsolási eljáráshoz

Egyezségi okirat

függő hatályú (a megosztás kiindulási helyét és irányát 
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől)

kérelmezői (a megosztás kiindulási helyéről és irányá-
ról, kiosztási sorrendről)

tulajdonosok teljes körű egyezségéről

Egyezségi jegyzőkönyv Sorsolási jegyzőkönyv

Hirdetmény a kitűzéshez kapcsolódó bemutatásról

Bejegyzés alapjául szolgáló okirat

egy kérelmező (kérelem alapján kell elkészíteni)

függő hatályú (a megosztás kiindulási helyét és irá-
nyát megállapító határozat jogerőre emelkedésétől)

Ingatlan-nyilvántartási kérelem változásátvezetési eljáráshoz

A megosztási eljárás végrehajtásakor a jelentősebb eljárási cselekményeknél a következő jogi szolgáltatói iratminták 
kerülnek alkalmazásra:




