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Dr. Soha Gábor ezredes

1939–2018
Mindig fájdalommal és mély részvét-
tel fogadjuk a hírt, amely egy kato-
natérképész elhunytáról értesít ben-
nünket. Váratlanul jött a szomorú 
bejelentés: életének hetvenkilence-
dik évében elhunyt dr. Soha Gábor 
nyugállományú ezredes, a több mint 
harminc éves katonai szolgálatot tel-
jesítő hivatásos tiszt, a tehetséges 
katonatérképész, volt térképész szol-
gálatfőnök. Egy olyan életpályára 
emlékezünk, amely gyakorlatilag tel-
jes egészében a haza fegyveres szol-
gálatában állt, és amely a katonai tér-
képészethez kötődött.

2018. november 5-én tisztelettel 
és részvéttel kísértük utolsó útjára dr. 
Soha Gábor ezredes urat, aki évtizede-
ken át a geodézia, a tudományos kuta-
tás és a fiatal tisztek képzése területén 
látott el felelős beosztásokat.

Dr. Soha Gábor ezredes 
1939. augusztus 27-én született 
Budapesten.

A középiskola elvégzése után az 
Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetemre nyert felvételt, ahol 1963-
ban földmérőmérnöki diplomát 
szerzett. Időközben utolsó évfolya-
mos hallgatóként honvédségi ösz-
töndíjas lett, és 1963. január elsején 
hadnagyi rendfokozatba léptették 
elő. A diploma megszerzését köve-
tően 1963 júliusában előléptették 

főhadnaggyá, és az MN Térképészeti 
Intézetben – önálló geodéta beosz-
tásban – az iránypont-létesítés és a IV. 
rendű háromszögelés munkálataiban 
kezdett dolgozni. 1966-tól geodéta 
főtisztként dolgozott egészen 1972-
ig, amikor is kutató főtisztté nevezték 
ki. Időközben (1967-ben) előléptették 
századossá. A következő évei kutató-
munkával teltek, kutatási iránya a fel-
sőgeodézia volt. 1973-ban előléptet-
ték őrnaggyá. 1979-től a Tudományos 
osztály megbízott, majd 1980-tól 
kinevezett osztályvezető-helyettese 
volt. Kinevezésével egyidejűleg meg-
kapta az alezredesi rendfokozatot. 
1981 és 1983 között a Tudományos 
osztály Számítástechnikai alosztályát 
vezette. 1981-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen felsőgeodéziából doktori 
címet szerzett. 1983-ban áthelyezték 
az MN Asztrogeodéziai Állomásra, ahol 
előbb tudományos kutató főmérnök-
ként a műholdtechnika geodéziai 
és navigációs alkalmazása területén 
dolgozott, majd 1986-tól az Állomás 
parancsnoka lett.

1989-ben a Honvéd Vezérkar 
Hadműveleti Csoportfőnökség 
Térképész Szolgálatfőnökséghez 
került, mint kiemelt térképész főtiszt. 
1991 áprilisában kinevezték szolgá-
latfőnök-helyettessé majd júliustól 
előbb megbízták, aztán 1992-től kine-
vezték térképészszolgálat-főnökké, 
és egyidejűleg előléptették ezre-
dessé. Szolgálatfőnökként jelentős 
szerepe volt az Egyesült Államok és 
Magyarország közötti, védelmi minisz-
teri szintű térképészeti megállapodás 
megkötésében. 1994. október elsejé-
vel vonult nyugállományba.

Nyugdíjasként azonban nem sza-
kadt el a honvédségtől, a szakmától, 
hiszen 1994 és 1998 között a szentend-
rei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 
felsőgeodéziát, majd 1998-tól 2000-
ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen geodéziát oktatott. Oktatói 
munkája elismeréseként 2000-ben 
címzetes főiskolai docensi címet 
kapott.

2013-ban jubileumi arany diplo-
mát vehetett át a Budapesti Műszaki 
Egyetemen.

Hobbija a szakmája, a geodézia és 
a matematika volt. Kutatásairól rend-
szeresen publikált a Geodézia és 
Kartográfia szaklapban.

Elöljárói nagyra értékelték lelki-
ismeretes és eredményes munká-
ját. Pályafutása során kilenc kitünte-
tésben részesült; megkapta a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem arany és 
ezüst fokozatát, emellett számos maga-
sabb parancsnoki és parancsnoki 
dicséret ismerte el munkáját. 2013. feb-
ruár 04-én megkapta a katonatérképé-
szek legmagasabb szakmai elismerését 
jelentő Rédey-plakettet.

Dr. Soha Gábor ezredes életpályája 
összekapcsolódott a magyar katonai 
térképészszolgálat életével. Ebben a 
szervezetben végezte szakmai felada-
tait és tudományos munkáját, nevelte 
az utánpótlást. Végigtekintve szakmai 
életútján elmondhatjuk, hogy munkás-
ságával öregbítette a szolgálat tekin-
télyét. Sikeres életpálya jutott neki 
osztályrészül.

Az elmúlás megrendíti az élők szívét, 
fájdalmas és visszavonhatatlan ténye 
előtt meg kell hajolnunk. Alig találunk 
vigasztaló szavakat a hátrahagyottak 
számára. Együtt érzünk bánatukkal, 
osztozunk fájdalmukban.

Az elköszönés pillanatában búcsúz-
tatta felesége Ildikó, akivel 54 évet élt 
le boldogságban, fia Gábor, unokája, 
menye és rokonai.

Mély részvéttel búcsúztak tőle 
a Magyar Honvédség Geoinfor-
mációs Szolgálat és a Honvédelmi 
Minisztérium Zrínyi Térképészeti 
és Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. személyi 
állománya, nyugállományú katonatár-
sai, egykori munkatársai.

Mi, a mai katonatérképészek őszinte 
tisztelettel veszünk búcsút egykori 
szolgálatfőnökünktől, a magyar kato-
nai térképészet volt munkatársától. 
Emléked kegyelettel megőrizzük! 
Nyugodj békében!

Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat

Nekrológ



A részarány földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt 
végrehajtása során alkalmazott jogi szolgáltatói 
iratminták (3. rész)

Az egyezségi okirat iratminta tartalmi elemei

A kérelmezők a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek. Az egyezséget 
közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni (a továbbiakban: 
egyezségi okirat). Az egyezségi okiratnak tartalmaznia kell az egyezségben résztvevő kérelmezők arra vonatkozó 
egybehangzó nyilatkozatát, hogy a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatban foglaltaknak 
megfelelően határozzák meg a tulajdoni hányaduknak megfelelő terület egymás közötti kiosztási rendjét, és 
ennek megfelelően készíttetik el a változási munkarészeket.

Az egyezségi okiratnak a járási hivatalhoz való benyújtására a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító 
végleges határozat közlését követő naptól, legfeljebb a sorsolás napját megelőző 5. nap végéig van lehetőség, 
ezt követően egyezség nem köthető.

Amennyiben a határidőben benyújtott egyezségi okirat a fent ismertetett tartalmi és alaki követelményeknek 
megfelel, a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/H. §-a szerinti sorsolás 
nem kerül lefolytatásra, valamint a kitűzést, a bemutatást és a változásátvezetési eljárást az egyezségi okirat, és 
az ahhoz csatolt mellékletek alapján folytatják le.

Az egyezségi okirat mellékletét képezik a földmérő vállalkozó által elkészített megosztási munkarészek (amelyek 
tartalmazzák a kialakítandó földrészletek – ideértve a betervezett utakat és a közös tulajdonban maradó 
földrészleteket is – helyrajzi számait, határvonalait és a kiosztott földrészletek tulajdonosainak nevét).

A változási vázrajz aláírását pótolja:
a) az alábbi nyilatkozatok beszerzése arra vonatkozóan, hogy
b) teljes körű egyezség esetén a tulajdonosok aláírása, a térképvázlaton és terület-kimutatáson.

Amennyiben a befogadott egyezségi okirat mellékleteként a kérelmezők a megosztás kiindulási helyére és 
irányára javaslatot tesznek és az nem ellentétes a művelhetőségi és a megközelíthetőségi szempontokkal, valamint 
a kialakult helyszíni használattal, akkor a járási hivatal a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító 
határozatát a javaslat szerint módosítja.

Az egyezségi okiratban a felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyezségi okiratban rögzített kiosztási sorrend 
és az az alapján megtörténő változások – a fennálló ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhekkel együtt – az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzést nyerjenek.

Teljes körű egyezség jön létre, ha a kérelmezők egyezséget kötnek a kérelmet elő nem terjesztő tulajdonostársakkal, 
valamint ha az összes tulajdonostárs benyújtotta kérelmét és egyezséget kötnek.

Ha a tulajdonostársak között használati megosztásról szóló megállapodás fennáll, akkor az Fkbt. 12/J. §-ában 
foglaltak szerint kell eljárni.

Teljes körű egyezség esetén a járási hivatal nem hoz a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító 
határozatot.

Ha a teljes körű egyezség földrészlet tulajdonjogának változását érintő megállapodást is tartalmaz, azt – ha 
jogszabályi előírásba nem ütközik, figyelemmel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 
rendelkezéseire – a teljes körű egyezségnek megfelelően kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

Az egyezségi okirat létrejöhet függő hatállyal. A hatályba lépés feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésre irányuló egyezségi okiratban a felek tulajdoni hányadának megfelelő terület egymás közötti kiosztási 
rendje, az elkészítendő változási munkarészek, megfeleljen a későbbiekben meghozandó megosztás kiindulási 
helyét és irányát megállapító jogerős határozatban foglaltaknak.






