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hagyománnyá kellene fejleszteni. 
Ezután tájékoztatta az IB-t a szeptember 
7–8-án lezajlott (a résztvevők által egy-
öntetűen nagyon sikeresnek minősített) 
semmeringi kirándulásról. A Társaság 
honlapján mindkét eseményről olvas-
ható beszámoló. Az IB határozatban 
köszönte meg Hetényi Ferencnének 
és Szrogh Gabriellának a szervezőmun-
kát. Hetényi Ferencné elmondta, hogy 
a Szenior Klub (az ügyvezetéssel közö-
sen) jövőre Csehországba szeretne 
kirándulást szervezni.

A CLGE következő, tisztújító közgyű-
lésére 2018. október 04–06. között kerül 
sor. Domokos György kérte az IB-t, hogy 
mérlegelje a magyar képviselő részvé-
telének támogatását, különös tekintet-
tel a tisztújításra és arra a körülményre, 
hogy a 2019. évre (magyar javaslatra) 
Eötvös Lorándot jelölték az év földmérő-
jének. Fel kell készülni a jövő évi brüsz-
szeli központi rendezvényre, ahol a mi 
feladatunk lesz Eötvös munkásságának 
bemutatása. A bemutató anyagok elké-
szítésére célszerű lenne a BME Általános 
és Felsőgeodézia Tanszék munkatársait 
felkérni. Rendezni kell a magyar képvi-
selet kérdését is. Eredetileg három szer-
vezet, az MFTTT, az MMK Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozata valamint a 
Magyar Földmérő és Geoinformatikai 
Vállalkozások Egyesülete vállalta a 
képviseletet és az ezzel járó költsége-
ket. Időközben az MFGVE véleménye 
a magyar részvétel fontosságáról meg-
változott, és nem vesz rész a közösen vál-
lalt képviseletben. A maradó két szerve-
zetnek kell új megállapodást kötni. Siki 
Zoltán az MMK GGT elnöke emlékez-
tette az IB-t, hogy részükről Vidovenyecz 
Zsolt a CLGE összekötő. Az IB miu-
tán határozatban támogatta a közgyű-
lésen való magyar részvételt, felkérte 
Domokos Györgyöt, hogy egyeztessen 
Vidovenyecz Zsolttal a barcelonai köz-
gyűlésen való részvételről. Az IB hatá-
rozatban kötelezte magát egy ad hoc 
bizottság felállítására a következő ülé-
sén az Eötvös-évvel kapcsolatos teen-
dők ellátására.

Iván Gyula javasolta még, hogy 
Társaságunk vegye fel a kapcsolatot a 
magyar geofizikusokkal az Eötvös-év 
közös előkészítése érdekében.

Ádám József tájékoztatta az IB-t, 
hogy az MTA-hoz, a civil szakmai szer-
vezetek támogatására kiírt pályázat 

keretében benyújtott kérésünk – for-
ráshiány miatt – eredménytelen volt.

Az elnök kijelölte a következő 
IB-ülés (10. 29.) valamint az évzáró 
testületi értekezletek és közgyűlés idő-
pontját (12. 10.), majd megköszönte 
a megjelentek munkáját, és berekesz-
tette az ülést.

Buga László

***

Kirándulás Semmeringbe

Az idei Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napján merült föl 
a gondolat először, hogy jó lenne szer-
vezetten meglátogatni a híres ausztriai 
Semmeringet, melynek apropóját az 
adta, hogy a CLGE által 2018-ban az év 
földmérőjének jelölt osztrák mérnök, 
Carl von Ghega nevéhez kapcsolódik az 
ausztriai Gloggnitztól Mürzzuschlagig 
tartó semmeringi vasút tervezése és 
építése. Társaságunk Szenior Klubjának 
titkára, Hetényi Ferencné, Erzsike vál-
lalta magára az utazás szervezését. A 
kirándulásra 2018. szeptember 7–8. 
között került sor.

Utunk első állomása Gloggnitz város-
ában volt, ahol meglátogattuk a Lindt 
csokoládégyár mintaboltját. A gyá-
rat bemutató rövidfilm megtekinté-
sére sajnos nem volt időnk, de lehe-
tőségünk nyílt a csokoládékészleteink 
feltöltésére.

Innen Payerbach hangulatos tele-
pülésére utaztunk, ahol a vasútállo-
máson a vonatindulás előtt néhány 

vasúttörténeti érdekességet, elsősor-
ban mozdonyokat vehettünk szem-
ügyre, majd felszálltunk az UNESCO 
Világörökség részét képező híres 
semmeringi vasútra.

A vonat ablakából sajnos keve-
set lehetett látni a pálya lélegzet-
elállító szépségű kőviaduktjaiból, 
viszont a táj szépsége is nagy élményt 
nyújtott. Utazásunk a végállomásig, 
Mürzzuschlagig tartott. Ezután meg-
tekintettük az állomásépület mellett a 
Südbahnmuseumot, melyet helyi veze-
tővel jártunk végig. Megcsodáltuk a 
kiállított vasúti járműveket, mozdo-
nyokat, és érdekességeket tudhattunk 
meg a semmeringi vasútvonal építésé-
nek történetéről.

A semmeringi vasút teljes hossza 
41 km, közben a szintkülönbség 460 
méter. A vasút 14 alagúton, 16 viaduk-
ton, több mint 100 kőhídon és 11 vas-
hídon halad át. A leghosszabb alagút 
1431 méteres, a viaduktok között 
vannak kétszintesek is. A teljes hosz-
szúság 60%-ában a lejtő meredeksége 
20-25‰. A pálya építésekor a támfala-
kat, a kiszolgáló épületeket és az állo-
másokat gyakran az alagútfúrásnál 
kitermelt anyagból építették.

Gondot okozott, hogy az építés ide-
jén a távolságokat nem lehetett kellő 
pontossággal lemérni a tervezéshez, 
ezért új eszközöket és módszereket kel-
lett kifejleszteni. A távolság megtételé-
hez új típusú mozdonyok gyártására 
volt szükség, ami lökést adott a vasúti 
közlekedés fejlődésének. Az alagutak 
és viaduktok építésénél 20 000 ember 
dolgozott hat éven át, ami műszaki 

Ami a vasútból látszódott a vonatról (Fotó: HBA)
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és munkaszervezési szempontból is 
nagy teljesítményt jelentett. A dolgo-
zók kb. egyharmada nő volt. Az épít-
kezés során 89-en haltak meg munka-
balesetben és több százan különböző 
betegségekben, például kolerában. 
Az építkezést 1854-ben fejezték be, 
de az első mozdony már 1853. októ-
ber 23-án megtette a Mürzzuschlag–
Payerbach távolságot. Kevéssel ezután 
már a vasút teljes hossza járható volt. 
1854. május 16-án I. Ferenc József csá-
szár együtt utazott a vasútvonalon a 
tervezővel. 1854. július 17-én adták át 
a vonalat. Mivel azonban ez csak egy 
része volt a teljes déli vasútvonalnak, 
ünnepélyes megnyitóra nem került 
sor. Eleinte csak személyforgalmat 
bonyolítottak rajta keresztül, de 1868-
tól kezdve már az áruforgalomnak 
is megnyitották. 1956 és 1959 között 
a vasútvonalat villamosították. Míg 
1860-ban a menetidő 2 óra 4 perc volt, 
ez 1938-ban 1 órára, 1990-re pedig 42 
percre rövidült.

A bemutató végén egy K. u. K. vagon-
ban igazi osztrák kávéval és sütemény-
nyel vendégelték meg a csoportot. 
A létszámunk miatt nem mindenki-
nek jutott hely a vasúti kocsiban, de a 
kávéról és a sütiről senki sem maradt 
le. A kávészünet után továbbutaztunk 
Semmeringbe, ahol egy kis bolyongás 
és adminisztrációs egyeztetés után 
elfoglaltuk a szállásunkat és elfogyasz-
tottuk a vacsoránkat.

Másnap a reggeli után felvonóval 
„kapaszkodtunk” föl a Hirschenkogel 
hegycsúcsára (1340  m), ahonnan a 
Millenium kilátóból remek panoráma 
tárult elénk a Rax, illetve a Schneeberg 
hegytömbjeire. Az útikönyvek szerint 
szép idő esetén az Alpok számos csú-
csa látható a kilátóból. Az időjárásra 
ugyan nem lehetett panaszunk, de 

a Napnak meglehetősen sok felhő 
állt rendelkezésre az égen, hogy 
bújócskázhasson.

Itt a hegy tetején tartottunk egy kis 
szabadidőt, így volt időnk gyönyör-
ködni a tájban és élvezni az alpesi leve-
gőt. A séta után a többség felvonóval 
– a merészebbek és sportosabbak gya-
logszerrel – ereszkedtek vissza a tele-
pülésre, ahol ebédig még volt időnk a 
helyi „Billa” üzletben egy kis vásárlásra 
és/vagy egy korsó sör elfogyasztására 
valamelyik vendéglő teraszán.

Az ebédünket az előző éjjel a szá-
munkra szállást is nyújtó panzióban 
fogyasztottuk el, majd a semmeringi 
vasútállomást kerestük fel, ahol szin-
tén található egy kis vasúttörténeti 
múzeum az állomásépületben. Itt 
további vasúttörténeti érdekessége-
ket és a vasút építésének történeté-
vel kapcsolatos emlékeket láthattunk. 
A semmeringi vasútállomáson talál-
ható a vasútvonal tervezőjének, Carl 
Ritter von Ghegának emléket állító 

emlékmű, amely előtt közös fényké-
pet is készítettünk.

A múzeumlátogatás után folytat-
tuk utunkat Maria Schutzba, ahol egy 
híres Mária-kegytemplomot tekinthet-
tük meg. Mivel a kegyhelyen éppen kis-
búcsú volt (szeptember 8., Kisasszony 
napja), árusok sokasága mellett sétál-
hattunk be a templomhoz, ahol éppen 
istentiszteletet tartottak.

Ausztriában ma is könnyen bukka-
nunk olyan szálakra, amelyek össze-
kötik országainkat. Szó szerint ilyen 
a Mária-út, amely Mariazellből vezet 
át hazánkon egészen Csíksomlyóig. A 
zarándokút egyik ausztriai állomása 
Maria Schutz (Mária Oltalma), vagy 
ahogyan nevezik még, Semmering 
ékszerdoboza. Kéttornyú barokk stí-
lusú temploma 1738-ban épült, egy 
csodatevő, gyógyító forrás fölé, amely 
ma közvetlenül a szentély mögött 
csordogál. Az évszázadok során tűz-
vész és földrengés egyaránt sújtotta 
a gazdagon aranyozott oltárokkal és 

A kirándulás résztvevői a Ghega-emlékműnél

Panoráma a Hirschenkogelről (Fotó: HBA)
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kegyszobrokkal rendelkező zarándok-
templomot. Történetének egyik legki-
emelkedőbb dátuma 1925., amikor 
Pfiff bíboros, bécsi érsek a passiós 
rendnek adományozta, és rendhá-
zat építettek hozzá. Azóta élnek falai 
között szerzetesek, akik napi egy-
órás imával adóznak Jézus Krisztus 
szenvedéstörténetének. Maria Schutz 
csodatevő forrása mellett híres ízle-
tes fánkjáról. A közeli éttermekben, 
illetve a fánkárusoknál mindig lehet 
óriás fánkot vásárolni.

A leírások szerint habkönnyű harap-
nivalót – Klosterkrapfen = kolostorfánk 

– egy kávé kíséretében megkóstoltuk, 
és megállapítottuk, hogy az aznapi 
sütés nem fogja öregbíteni a fánk hír-
nevét. Gyönyörködhetünk azonban 
az elénk táruló látványban, amelyet 
a Schottwien-völgyhíd ural. A kecses 
építményt 1989-ben nyitották meg, 
a vele egyező nevű mezőváros felett 
ível át 130 méter magasban, hosszú-
sága 682 méter, egyike a leghosszabb 
osztrák betongerendahidaknak.

Egy korábbi balesetről szóló hírek 
okozta izgalmak után végül is „esemény-
telen” buszozás után a tervezett időben 
értünk Budapestre, az esti órákban.

A kellemes időben jó társasággal 
eltöltött két nap után nem maradt más, 
mint köszönetet mondani a kirándu-
lás egész ideje alatt is fáradhatatlanul 
gondoskodó Hetényi Ferencnének az 
élménydús kirándulás megszervezésé-
ért és várni a következő (Csehországba 
tervezett) túra kezdetét. A kirándu-
lásról a Társaság „fotókrónikása”, 
Hodobay-Böröcz András által készített 
fényképek a honlapunkon a Képtárban 
láthatóak.

Buga László

Dr. Szőke Tasi Sándor

1934–2018
Szomorúan vettük tudomásul a hírt, 
hogy dr. Szőke Tasi Sándor 2018. július 
5-én, életének 84. évében elhunyt. 
Életpályájában egy megpróbáltatások-
kal nehezített magánélet, illetve a föld-
rajzi térképészet szakterületén elért 
kimagasló eredmények mérföldkövei 
bontakoznak ki. Pesterzsébeten szüle-
tett 1934. augusztus 3-án. A gyermek-
kor vidám családi éveit a világháború 
borzalma változtatta meg: Budapest 
ostroma során mindkét szülőjét elvesz-
tette. NÉKOSZ-kollégistaként, majd a 
csepeli állami kollégiumban folyta-
tott középiskolai tanulmányait köve-
tően 1952-ben érettségizett. Ettől az 
évtől kezdve 1956-ig katonai szolgála-
tot teljesített, elvégezte a csapattiszti 

iskolát. 1954-ben (már tisztként) meg-
nősült. Első gyermeke csecsemő korá-
ban meghalt. 1956-ban a fővárosba 
költözött, és a Budapesti Geodéziai 
és Térképészeti Vállalatnál térképraj-
zolóként helyezkedett el. 1957-ben 
megszületett Zoltán fia. 1959-től 11 
éven át a Kartográfiai Vállalatnál dol-
gozott térképrajzoló, majd csoport-
vezető beosztásban. 1961–66 között 
levelező szakon elvégezte az ELTE föld-
rajz-térképész szakát. 1970-től 1978-
ig a FÖMI tudományos főmunkatársa 
a Geokartográfiai osztályon. 1975-
ben olasz nyelvből középfokú állami 
nyelvvizsgát tett, 1978-ban pedig meg-
védte egyetemi doktori disszertációját. 
Ezekben az években élénken foglalkoz-
tatta egy átfogó, a korábbinál sokkal szé-
lesebb természeti és társadalmi-gaz-
dasági adatsorok térbeli bemutatását 
lehetővé tévő új magyar nemzeti atlasz 
megvalósítása. Elképzeléseit már dok-
tori dolgozatában is kifejtette. 1978-
ban egyebek mellett főként azért pályá-
zott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium Országos Földügyi és 
Térképészeti Hivatalának OFTH) kar-
tográfiai osztályán meghirdetett állásra, 
hogy az előkészület alatt álló nem-
zeti atlaszon dolgozhasson, és erre 
vonatkozó terveit valóra válthassa. 
Foglalkozott a földmérési alaptérké-
pek rajzi és sokszorosítási eljárásainak 
korszerűsítésével, illetve tevékenyen 
részt vett a topográfiai térképezés, 

légi fényképezés számos területével is. 
1985-től ellátta a hivatalvezető tanács-
adó testületének, az OFTH Geodéziai 
és Kartográfiai Bizottságának titkári 
feladatait is. A nemzeti atlasz 1989-
ben történt kiadását követően – az 
abban való kiemelkedő teljesítményé-
ért – 1990 márciusában megosztott 
Széchenyi-díjban részesült. Hivatali 
éveinek végén, három éven át főosz-
tályvezető-helyettesi beosztásban, részt 
vett a 90-es évek kárpótlási kormányzati 
munkáinak földhivatali irányításában. 
Munkáit mindig katonás, nyugodt haté-
konysággal, gyorsan végezte el. Mellette 
jutott ideje kollégái gondjaira is: 1985-
től főosztályi szakszervezeti bizalmi-
ként is tevékenykedett. Élete 1994-
ben történt nyugdíjazásával sem vált 
könnyebbé. 2005-ben – gyógyíthatatlan 
betegségben – meghalt nagy odaadás-
sal nevelt fia. Két évvel később szere-
tett feleségét, Icát is el kellett temet-
nie. Unokái és menye azonban sok 
vigaszt adtak az életút vége felé, és ő 
maga, amíg tehette, szívesen vett részt 
a Széchenyi-díjasok éves találkozóján. 
Térképészi munkájára és kedves sze-
mélyiségére mi, egykori munkatársai 
is sokáig fogunk emlékezni. Hamvait a 
református egyház szertartása szerint 
2018. július 25-én a pesterzsébeti teme-
tőben helyezték örök nyugalomra.

 Kedves Sanyi, nyugodj békében!

Pokoly Béla

Nekrológ



A részarány földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt 
végrehajtása során alkalmazott jogi szolgáltatói 
iratminták (2. rész)

Az egyezségi meghívó ismertetését követően a meghívóhoz kapcsolódó kérelmezői nyilatkozat, 
valamint a meghatalmazás iratminta tartalmi elemeit mutatjuk be.

A jogi szolgáltatónak az egyezségi tárgyalás lezárultát megelőzően ki kell kérnie a kérelmező 
tulajdonostársak nyilatkozatát a kérelem fenntartására vonatkozóan. Az egyezségi tárgyaláson 
meg nem jelent kérelmezőt úgy kell tekinteni, mint aki fenntartja a kérelmét. A kérelem az eljárás 
következő szakaszaiban viszont már nem vonható vissza.

A megosztási eljárásban a jogi szolgáltató feladatai közé tartozik:

1. az alábbi nyilatkozatok beszerzése arra vonatkozóan, hogy
 – az uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás a kérelmezővel szemben fennáll-e,
 – a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő vál-
lalkozásnak tekinthető-e a kérelmező,

 – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti nehéz helyzet-
ben lévő vállalkozásnak minősül-e a kérelmező,

2. a kérelem fenntartásával kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése.

A kérelmezőnek az első egyezségi tárgyalás lezárásáig meg kell tennie a fenti 1. pont szerinti 
nyilatkozatokat. Ha a kérelmező nem tesz nyilatkozatot, vagy visszatéríttetési eljárás alatt áll, vagy 
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

Amennyiben minden kérelmező visszavonja kérelmét, a járási hivatal megszünteti az eljárást.

Az egy kérelmezős földrészlet esetében a jogi szolgáltató a földrészlet természetbeni és ingatlan-
nyilvántartási egyezőségéről szóló értesítést követő 30 napon belül szerezheti be a fenti nyilatkozatokat. 
A nyilatkozatokról vagy azok hiányáról a nyilatkozatok kézhezvételét vagy a határidő elteltét követő 
8 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérő vállalkozót.

Egy kérelmező esetén a jogi szolgáltatónak ki kell kérnie a kérelmező tulajdonos nyilatkozatát arról 
is, hogy szándékozik-e teljes körű egyezséget kötni. A teljes körű egyezség kialakításának szándéka 
a teljes körű egyezség kialakítására vonatkozó határidő alatt bármikor visszavonható. A nyilatkozat 
tartalmáról, vagy az esetleges visszavonásról a jogi szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul 
tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérőt.

A jogi szolgáltató a kérelmező/tulajdonos részére meghatalmazás-mintát küld, melynek kitöltését és 
aláírását követően a meghatalmazott eljárhat a kérelmező/tulajdonos helyett és nevében a tárgyaláson, 
helyette jognyilatkozatot tehet, az iratokba betekinthet.

Az egyezségi okirat aláírásához azonban kizárólag közjegyző által készített okiratba vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalt meghatalmazás alkalmazható.

További jogi szolgáltatói iratminták tartalmát a következő lapszámainkban ismertetjük.
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