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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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