
2019 / 6  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

22

Beszélgetés dr. 
Tóth Balázzsal, a 
Miniszterelnökség 
Ingatlan-nyilvántartási 
és Térképészeti 
Főosztályának 
főosztályvezetőjével

Főosztályvezető Úr! A szakmai közös-
ség mindig érdeklődéssel tekintett a 
különböző fórumokon az ágazati 
irányítókkal való találkozások elé. 
A konferenciákon, továbbképzése-
ken kiemelt figyelem kísérte a vezetői 
köszöntőket és előadásokat, abban 
bízva, hogy a szakmánk jövőjét meg-
határozó tervekről, elgondolásokról 
hallhatnak. A Geodézia és Kartográfia 
olvasóinak ebbéli reményeit tolmá-
csolva szeretném megköszönni a lehe-
tőséget, hogy a szakmánkat alapvetően 
érintő kormányzati szerkezetátalakí-
tás után lehetőséget talált egy beszélge-
tésre az aktuális és jövőbeli feladatok-
ról. Bevezetésként egy rövid szakmai 
bemutatkozásra szeretném kérni.

2009-ben végeztem jogászként a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 
és még az évben március 1-jén belép-
tem az akkor még a 3. sz. Körzeti 
Földhivatalba a Bosnyák téren, első 
fokú ügyintézőként. Mondhatjuk, 
hogy foglyul ejtett, és azóta nem 
ereszt a szakterület, a közigazgatási 
szervezetrendszer. Egy év után átke-
rültem másodfokra, ahol először az 

igazgatáson dolgoztam. Pereket is vit-
tem, majd az utam visszavezetett az 
ingatlan-nyilvántartáshoz: a tulajdoni 
lapokra vonatkozó másodfokú eljárá-
sokat bíráltam el. Négy évig dolgoztam 
ezen a területen, és időközben letettem 
a szakvizsgát. 2014. év végén pályáz-
hattam az akkori Földművelésügyi 
Minisztériumba, ahol az Ingatlan-
nyilvántartási Osztály vezetője lettem. 
Ezt a beosztást töltöttem be 2019. ápri-
lis 1-ig, amikor azt a megtisztelő felké-
rést kaptam, hogy a szakterületekkel 
együtt jöjjek át a Miniszterelnökségre 
vezetőként, és működjek közre egy új 
főosztály felépítésében, a működésé-
nek az elindításában. 2019. augusztus 
elsejével kaptam meg a főosztályveze-
tői kinevezésemet.

Melyek voltak az első lépések az új 
szervezet kialakításában, és milyen 
eredményeket könyvelhetnek el ezen 
a területen?

Az ingatlan-nyilvántartási és térké-
pészeti feladatok átrendezésével össze-
függő kormányzati szerkezetátalakí-
tásról szóló kormányhatározatban 
megfogalmazott feladatok végrehajtá-
sára tulajdonképpen egy légüres térbe 
érkeztünk. A meglévő szervezetbe kel-
lett elhelyezni az új főosztályt, javaslatot 
tenni a szervezeti és működési szabály-
zatra, kialakítani a főosztály ügyrendjét. 
Emellett a Miniszterelnökség illetékes 
szervezeti egységével együtt szemé-
lyesen részt vehettem a munkatársak 

kiválasztásában, így a személyügyi fel-
tételek megteremtésében is.

Nagyjából ismert az olvasók előtt, 
hogy született két kormányhatározat. 
Az egyik szerint az ingatlan-nyilvántar-
tást és a térképészetet a fenti időpon-
ton túl a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter felügyeli, a másik szerint a 
földmérési és térinformatikai állam-
igazgatási szerv szervezeti egységeinek 
nagy része a Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Kft.-be kerül. Ez április else-
jével jogilag lezajlott, a földügyi igaz-
gatás három része, az ingatlan-nyilván-
tartás, a térképészet és a telekalakítás 
átkerült ide, a többi, a vonatkozó kor-
mányrendelet által idesorolt szakterü-
let, így a földforgalom, földhasznosítás, 
földvédelem stb. az Agrárminisztérium 
berkein belül maradt. Emellett továbbra 
is az agrártárca felel egyes agrárin-
formatikai feladatokért, illetve az 
agrártérképészeti munkákat is ők irá-
nyítják. A kormányzati szerkezetátalakí-
tás alapvető indoka a hatékonyság növe-
lése volt. Fontos szempont volt még 
az e-ingatlan-nyilvántartási KÖFOP-
projekt hatékony működési feltétele-
inek kialakítása is. Nyilvánvaló előny, 
hogy a Lechner Tudásközpont kezelésé-
ben koncentrálódik szinte valamennyi, 
a szakterületünket érintő térinformati-
kai adat. Gondolok itt az épületekkel, 
építményekkel kapcsolatos nyilvántar-
tásokra, amelyek kezelése így egy kézbe 
került, és berkeken belül van az állami 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbá-
zissal és a többi kapcsolódó, a szakterü-
lethez tartozó adatkészlettel. Ez a lépés 
nagyban hozzájárult az államigazgatási 
szervezetrendszer működési hatékony-
ságának növeléséhez. Legalábbis azon 
vagyunk, hogy ez megvalósuljon, és ezt 
az adat- és tudáshalmazt a kormány dön-
tésének megfelelően tudjuk működ-
tetni. Alapvető érdekünk fűződik az 
Agrárminisztériummal való jó informá-
lis és formális kapcsolatok, a folyamatos 
kommunikáció fenntartásához, mert a 
földügyi igazgatás területei és a mi szak-
területünk évtizedek alatt összeforrt, 
összehangolódott; nyilván több közünk 
lehet egymáshoz, mint más kormányzati 
területekhez. Összefoglalva: a kormány-
zati szerkezetátalakítás legfontosabb 

Szemle

Dr. Tóth Balázs főosztályvezető



Szemle

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2019 / 6  (71. évf.)

23

szempontja és célja a közigazgatás haté-
konyságának növelése volt. Az ingat-
lan-nyilvántartás szervezeti keretei – 
az ingatlanügyi és a telekátalakítási 
hatóságok – már korábban a kor-
mányhivatalokon belülre kerültek a 
Miniszterelnökség felügyelete alá, míg a 
szakmai irányítás az agrártárca feladata 
volt. Ezt a kettősséget most megszüntet-
ték. A funkcionális és területi közigaz-
gatás egységessé lett. Azt azért látni kell, 
hogy ez a szakmai irányítói változás az 
elsőfokú eljárásokban és általában az 
ingatlanügyi hatóságokban, a telekala-
kítási hatóságokhoz kapcsolódó mun-
kákban vajmi kevés változást hozott. 
Igazából a szerkezetátalakításban a sze-
mélyesen is érintett kollégák életében 
jelent ez egy nagy változást, azzal együtt, 
hogy az új szakmai irányítók és vezetők 
friss szemlélettel, új szempontokat is 
figyelembe véve alakíthatják, fejleszt-
hetik ezt a rendszert. Ezzel együtt igye-
keztünk a folyamatosságot biztosítani, 
illetve igyekszünk most is láthatóak és 
elérhetők lenni. Nemrégiben voltunk a 
Baranya megyei Földmérőnapon, nem-
sokára megyünk Nyíregyházára. A kor-
mányhivatalok számára szeptember 
24-én tartottuk az első szakmai értekez-
letet, amelynek alapvető célja tulajdon-
képpen az volt, hogy bemutatkozzunk, 
megmutassuk magunkat. A telefonokat 
ugyanúgy felvesszük, igyekszünk meg-
oldani a problémákat, válaszokat találni 
a felvetett kérdésekre. Demonstrálni 
szerettük volna, hogy a változások mel-
lett az eddigi, szakmai irányítás kereté-
ben kialakult csatornákat, rendszereket 
is fenn kívánjuk tartani.

Hallhatnánk az Ingatlan-
nyilvántartási és Térképészeti 
Főosztály (ITF) szervezeti kereteiről 
néhány szót?

Az ITF a hatósági ügyekért felelős 
helyettes államtitkárság keretében 
működik, két osztállyal. Az Ingatlan-
nyilvántartási Osztály a vezetővel együtt 
négy fő, a Térképészeti Osztály vezető-
vel együtt öt fő. Bízom benne, hogy ezt 
a létszámot majd lehet növelni, hogy a 
munkaterheket megfelelően lehessen 
elosztani. Ez a fajta felállás nem jelent 
óriási változást ahhoz képest, ahogy a 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály 
működött az Agrárminisztériumban. 
Nyilván más volt az osztályok neve, de 

az állomány, a vezetés és a struktúra 
nagyjából ugyanúgy épül fel.

A Miniszterelnökség honlapján még 
nem látható a főosztály szervezeti 
és működési szabályzata. Van már 
SZMSZ-e az új szervezeti egységnek?

Az új SZMSZ a közzététel nap-
ját követő napon, július 5-ével lépett 
hatályba. A honlapon még nem lát-
ható, de a nemzeti jogtárban a 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter 10/2019. (VII. 4.) (MvM) utasí-
tása a Miniszterelnökség Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2018. (VII. 3.) MvM-utasítás módo-
sításáról, tartalmazza az ITF SZMSZ-ét. 
(http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/
Kozlonyok/12/PDF/2019/39.pdf)

Tehát az első feladat, a szervezet, a 
működési rend és a vonatkozó sza-
bályok kialakítása sikeresen teljesítve. 
A Miniszterelnökség új elemeként 
működő főosztály számára a vezetés 
milyen elsődlegességgel bíró feladatok 
végrehajtását jelölte ki? Katonai nyel-
ven szólva: mi a főcsapás iránya?

A főcsapás iránya elsősorban 
(amelyre Tuzson Bence államtitkár 
úr is nagyon sokszor szokott utalni) 
az ingatlan-nyilvántartási rend-
szer megreformálása és fejlesztése 
az E-INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 
program keretében. A legfontosabb 
feladat az általános szakmai irányítási 
feladatokon túl a 21. század kihívásai-
nak megfelelő ingatlan-nyilvántartási 
rendszer (térképestől, tulajdoni lapos-
tól) megteremtésében való közremű-
ködés. Ez az elsődleges vezetői elvárás 
velünk szemben. Mindezek mellett az 
elmúlt pár hónap eredménye, azon túl, 
hogy a főosztály elkezdte tevékenysé-
gét, az volt, hogy a legégetőbb dolgokra, 
amelyekre a törvényi szabályozás szük-
ségesnek látszott, a vonatkozó törvény-
módosítási javaslatokat elkészítettük, és 
ezek már az országgyűlés előtt vannak: 
Az ingatlan-nyilvántartási törvény és a 
földmérési törvény is változni fog, ezen 
interjú megjelenésekor már hatályba is 
léptek a változások. Előkészítés alatt áll-
nak továbbá a szakterületünket érintő 
különböző miniszteri és kormányren-
deletek tervezetei (részben a munka-
erő-problémák megoldása érdekében 

is), és a 8/2018. (VI. 29.) sz. az ingat-
lan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenység részletes sza-
bályairól szóló AM-rendelet is finom-
hangolásra szorul. Ha a közigazgatási 
egyeztetéseket követően a Miniszter 
úr, illetve a kormány is elfogadja az 
erre vonatkozó javaslatainkat, megtör-
ténhet a kihirdetésük. A legfontosabb 
eredményeinknek ezeket a jogszabály-
módosításokat tekinthetjük. Ezekkel a 
módosításokkal a társadalmi és szakmai 
igényekre egyaránt reagáltunk.

Szeretnénk hallani az Fttv. szerinti 
állami adatokkal kapcsolatos ter-
vekről. Kérem Főosztályvezető Urat, 
hogy beszéljen a már megismerhető 
elképzelésekről!

A kormány döntése alapján az állami 
alaptérképek elektronikus létrejöttével 
kapcsolatos minden kormányzati tarto-
zást, illetve hitelt központi forrásból 
vissza kellett fizetni, így az ezen ada-
tok hasznosításából keletkező bevéte-
leket ez a kötelezettség már nem ter-
heli. Az NKP Nkft. megszűntével a 
feladatai nagyrészt a Nemzeti Földügyi 
Központhoz kerültek, viszont az általa 
kezelt állami adatokat az ingatlanügyi 
hatóságok, illetve a földmérési és tér-
informatikai államigazgatási szerv szol-
gáltathatják. Figyelemmel a kormány-
zati szerkezetátalakítással kialakult új 
struktúrára, gördülékenyebbé tehetjük 
a folyamatokat. Ennél fogva a földmé-
rési alaptérképi adatbázis hasznosítá-
sának bevételeit az állami alapfelada-
tokra, illetve új adatok előállítására kell 
fordítani. A hitel-visszafizetési kötele-
zettség megszűntével – bízom benne, 
hogy a törvényi kötelezettségeinknek 
megfelelően – az ingatlan-nyilvántartás 
geometriai alapját képező földmérési 
alaptérképek felújításának anyagi fel-
tételeit tudjuk majd javítani.

A korszerű eszközökkel, technoló-
giákkal gyűjtött új adatok beillesz-
tése a meglévő, a műszaki értékét 
tekintve inhomogén térképi alapok-
kal rendelkező rendszerbe gyak-
ran csak kompromisszumokkal 
lehetséges. A közhitelesnek tekin-
tett térképi nyilvántartásban kelet-
kező ellentmondások feloldása nem 
kevés szakmai találékonyságot igé-
nyel a szakemberektől. Van-e valami 
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konkrét elképzelés, kormányzati 
szándék a földmérési alaptérképi 
adatbázis felújításának folytatására 
vonatkozóan? 

Konkrét tervekről, időpontokról, 
felelősségi körökről még korai beszélni, 
különösen annak fényében, hogy a szak-
terület hivatalosan április 1-jétől került 
a Miniszterelnökség szervezetébe. Én 
ettől az időponttól kezdve tudok dol-
gozni az ügyön, mivel az adatszolgálta-
tásokból befolyt összegek hasznosítá-
sának felügyelete ettől az időponttól az 
én feladatom. Ezen felül részben gaz-
dasági kérdés, hogy mi az a nagyság-
rend, aminek elérésével érdemes ennek 
nekilátni, kialakítani az ehhez megfe-
lelő eljárásrendet, szükség esetén jog-
szabály-módosítás útján. A feladatot 
szabályzó alacsonyabb szintű jogszabá-
lyok módosításakor kell arra gondolni, 
hogy megfelelő feltételeket teremtsünk 
az adatok felújítására, korszerűsítésére. 
Nyilván ez már a jövő év feladata lesz.

Van-e arra vonatkozóan valami elkép-
zelés, hogy a rendszert „önfenntar-
tóként” (csak a bevételekre támasz-
kodva) kell működtetni, vagy plusz 
források bevonásával tervezik a tér-
képi alapok felújítását?

Egyelőre nem látok olyan lehetőséget, 
amely alapján a központi költségvetés-
ből biztosítható lenne külön forrás, de 
valljuk be, láthattuk korábban, hogy az 
önfenntartó modell sem mindig műkö-
dött igazán hatékonyan, így a korábban 
említett körülmények változása okán is 
bizakodó vagyok, hogy önfenntartással 
is biztosítható a felújítás.

Ha a bevételeket teljes egészében az 
alapok fenntartására, felújítására 
fordították volna és nem a szervezet 
működési és egyéb költségeire hasz-
nálták volna, bizonyára kedvezőbb 
helyzetet lehetett volna teremteni.

Annyit mondhatok erről, hogy prio-
ritásnak tekintjük, hogy ez az önfenn-
tartó modell – ha erre vonatkozóan 
döntés születik – legyen megfelelően, 
követhetően becsatornázva, és kezd-
jünk el ezen minél előbb dolgozni.

A felújításon túl, az ingatlan- 
nyilvántartás fejlesztésére vonatkozóan, 
a már említett E-ING-projektre utalnék, 
tekintettel arra, hogy ezen belül nem 
csak az informatikai-infrastrukturális 

fejlesztések vannak előirányozva, tehát 
nemcsak arról szól, hogy az eljárások, 
a szolgáltatások elektronikus alapjait 
kell megteremteni, hanem a térbeli 
ingatlanok megjelenítését, a 3D-s nyil-
vántartást is meg kell valósítani. Bízom 
benne, hogy a fejlesztésekkel ezt is sike-
rül majd megvalósítani.

Felhívom továbbá a figyelmet arra, 
hogy a KÖFOP-programok megvalósítá-
sáról szóló 1004/2016 sz. kormányren-
delet 2019. október 16-án módosult. 
Ezen belül a földmegfigyelési infor-
mációs rendszer (FIR) megvalósítását 
célzó projekt feladata lett a nemzeti tér-
adat-infrastruktúra (NTI) kialakítása is. 
Bízom benne, hogy ebben a munkában 
a Lechner Tudásközponttal együttmű-
ködve lehet majd eredményeket elérni 
az állami alapadatok területén is, tekin-
tettel az INSPIRE-irányelveknek való 
megfelelőség kialakítására is.

Az agrártárca felelősségi körébe tar-
tozó állami topográfiai térképi adat-
bázis létrehozásában és fejleszté-
sében az elmúlt tíz évben nem sok 
előrelépés volt tapasztalható. Milyen 
változások remélhetők a topográfia 
szakterületén?

Az április 1-jén bekövetkezett szerke-
zeti változásokat követően az elért ered-
ményeink az előbb ismertetett felada-
tokkal kapcsolatosak. Az eltelt időbe 
nyilván nem fért bele minden szeg-
mensre vonatkozó koncepció kidol-
gozása. Különösen annak fényében, 
hogy ezt az agrártárcával és a honvé-
delmi tárcával szoros együttműködés-
ben kell kialakítani. Nem feledkezhe-
tünk meg a feladatról, annál is inkább, 
mert ez is törvényi kötelezettségeink 
közé tartozik. De figyelemmel a kor-
mányzat által meghatározott prioritá-
sokból fakadó jelenlegi feladatainkra, 
körültekintően, nem kapkodva szeret-
nénk az ezzel kapcsolatos koncepció-
kat kialakítani. Ez vonatkozik minden, 
az Fttv.-ben meghatározott állami alap-
adatbázisra és feladatra.

Most arra fókuszálunk, hogy miként 
lehetne a jogszabályokban meghatá-
rozott működést gördülékenyebbé 
tenni és biztosítani, valamint a for-
rások becsatornázásával az önfenn-
tartó modellt megteremteni, amely a 
felújítás feltételeit is magába foglalja; 
másrészt a rendszerek fejlesztését is 

fontosnak tekintjük, ami nem az alap-
adatok előállítását, fenntartását jelenti, 
hanem az elektronikus hozzáférés, 
szolgáltatás megvalósítását célozza.

Az elektronikusingatlan-program-
ról eddig elhangzottakhoz kíván-e 
Főosztályvezető Úr még valamit 
hozzátenni?

Az E-ING-programot már többször 
érintettük a beszélgetésünk során. 
Fontos megemlíteni, hogy nem az 
ingatlan-nyilvántartás elektronikus 
átalakításáról van szó, mert az már jó 
pár éve digitális alapokon működik. 
Az E-ING KÖFOP-programot egy, a 
Lechner Tudásközpont vezette kon-
zorcium fogja megvalósítani. A projekt 
célja egy egységes, a többi közigazga-
tási alrendszerrel kompatibilis adatbá-
zis és informatikai háttér megteremté-
sével, a hatósági eljárások és ügyintézés 
reformját támogató, az erőforrásokat 
hatékonyan felhasználó, a mainál szé-
lesebb funkcionalitással bíró, távoli 
ügyfeleket is kiszolgáló, papír nélküli 
rendszer megteremtése. Ahogyan a 
médiában már megjelent, az alkalma-
zásfejlesztési szerződések aláírásával 
2019 júliusában indított projekt első 
szakasza – a rendszerterv elkészíté-
sével – 2020 második negyedévében 
zárul. A fejlesztések 2021 második 
negyedévére fejeződnek be. A teszt-
időszak végét 2022-re, a rendszer éles 
indulását 2022 őszére tervezik.

Elsősorban a nemzetgazdasági 
érdekek, az ingatlanvagyon mobilitá-
sának támogatása, a gazdasági folya-
matokba történő hatékony bekapcso-
lása élvez elsőbbséget. Fontos, hogy 
a térbeli ingatlanok is részt vehesse-
nek a jelzáloghitel-rendszerben, és a 
tulajdonviszonyok rendezettségének 
gyors biztosítását, az ingatlan-nyilván-
tartási eljárások gördülékeny, rugal-
mas lebonyolítását is tegye lehetővé a 
rendszer.
A kormányhivatalok földhivatali osz-
tályai – elsősorban a munkaerőhiány 
következtében – jelentős ügyirathátra-
lékkal küzdenek. Milyen lehetőségeket 
lát a főosztály az eljárások lezárásá-
ban tapasztalható késedelmek csök-
kentésére, megszüntetésére?

Kár lenne vitatni, hogy nem csak 
a szakterületen és nem csak a terü-
leti közigazgatásban, hanem a 
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versenyszféra egészében, és már – 
ahogyan a kérdésből is látszik – a köz-
szférában is tapasztalható munkaerő-
hiány, így sajnos nemcsak a földügyi 
igazgatást sújtja a probléma. Ez az ügy-
intézőket, ezen belül kiemelten a föld-
mérő képesítéssel rendelkező kollégá-
kat megkívánó munkaköröket érinti. A 
probléma megoldására többféle intéz-
kedésre, lépésre van szükség. Egyfelől 
szakmai irányítóként felülvizsgáljuk 
a szakképesítéshez kötött tevékeny-
ségeket, és szükség szerint kezdemé-
nyezzük a szabályok megváltoztatását. 
Természetesen ez nem jelentheti azt, 
hogy nem kompetens dolgozók végez-
hetnek földmérési tevékenységet, mert 
ez csak újabb, minőségi problémákat 
szülne. Másfelől a kormánymegbízot-
taknak, járási hivatalvezetőknek, mint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának is 
vannak munkaszrvezési eszközök a 
kezükben, hogy átcsoportosításokkal, 
egyéb munkaerő-szervezési lépésekkel 
– a munkajogi szempontokat is figye-
lembe véve – enyhítsék a problémát. 
Ezt folyamatosan monitorozzuk a fel-
adatellátás érdekében.

A civil szakmai szervezetekkel hogyan 
képzeli el az együttműködést a főosz-
tály? Milyen közreműködésre számí-
tanak a főosztály előtt álló feladatok 
megoldásában?

Az SZMSZ szerint a földmérési, (a 
földügyi és agrár- és vidékfejlesztési 
szakigazgatáshoz nem kapcsolódó) tér-
képészeti, térinformatikai és az ingat-
lan-nyilvántartási tevékenységet ellátó 
civil szervezetekkel, valamint a Magyar 
Mérnöki Kamarával történő kapcsolat-
tartásért is felelősek vagyunk. A jogsza-
bály-előkészítő munkánkban már most 
kértük az MFTTT javaslatait a folya-
matban lévő rendeletmódosítások-
ban érintett kérdésekben, és számos 
javaslatot beépítettünk a felterjesztett 
anyagokba. Továbbra is számítunk a 
szakmai problémák felvetésében és 
a konkrét megoldási javaslatok meg-
fogalmazásban (akár a kodifikációs 
munkában is) a civil szféra szervezett 
közreműködésére.

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Köszönöm 
szépen a beszélgetést.

Az interjút Buga László készítette

120 éve született 
prof. dr. Radó Sándor 
geokartográfus 
és hírszerző

Prológ
Radó Sándor szakterületünkön, mind 
a mai napig, megosztó személyiség. 
Egyesek elsősorban szovjet felderítő-
nek és csak másodsorban nemzetközi-
leg elismert, tudós geográfusnak tart-
ják. Mások viszont ezt fordítva látják, 
tekintettel arra, hogy hírszerzői tevé-
kenysége 82 éves életének csak egy 
rövid (8 éves) időszakára terjedt ki 
vagy, ahogy önéletrajzában fogalma-
zott: „…csak egy epizód volt az életem-
ben.” (Dóra jelenti 1978.)

Radó Sándor, kora ifjúságától kezdve 
(már 20 évesen részt vállalt a Magyar 
Tanácsköztársaság fegyveres harcai-
ban) egészen haláláig, – minden egyéni 
viszontagság és családi tragédiák elle-
nére – hű maradt elveihez. Tény, hogy 
60 éven át szolgálta a „szocialista tár-
sadalmi berendezkedés” ügyét. Nem 
sokkal halála után, a történelem bebi-
zonyította, hogy tévedett. (A rendszer-
változáskor a „szocialista világrend-
szer” összeomlott.)

Radó Sándor munkásságának és 
személyiségének bemutatásához több 
forrásmunkát is felhasználtam. Ezek 
közül talán a legfontosabb a 460 olda-
las önéletrajzi regénye, (Dóra jelenti 
1978.) melyet több nyelvre is lefordí-
tottak. 1977-ben film is készült belőle, 
ahol Radót Bodrogi Gyula színművész 
személyesítette meg. Segítségemre 
volt Szamos Gábor 1979-ben készített 
interjúja. (GK 1979/5.) Felhasználtam 
a temetésekor elhangzott búcsúbeszé-
deket, valamint dr. Karl-Heinz Meine 
nemzetközileg elismert nyugatnémet 
tudós méltatását Radó 70. születésnapja 
alkalmával.(GK 3. különszám, 1969.) 
Tanulmányoztam Papp-Váry Árpád 
cikkét, melyet Radó születésének 100. 
évfordulója alkalmával jelentetett meg 
szaklapunkban.(GK 2000/1.)

A továbbiakban – a teljességre való 
törekvés nélkül – a rendelkezésre álló 
források alapján, igyekszem Radó élet-
útját röviden bemutatni. Tisztában 
vagyok azzal, hogy a forrásokból fon-
tos események kimaradhattak, ugyan-
akkor más események kozmetikázva 
kerülhettek bele.

E prológ után térjünk 
át Radó életútjára.
Radó Sándor 1899. november 5-én szü-
letett Újpesten. (1950 óta Budapest IV. 
kerülete.) Apja jómódú parkettagyáros 
és nagykereskedő volt. Abban az idő-
ben sok bérház épült Budapesten. A 
lakásokban – a korábbi gyakorlattól 
eltérően – már nem hajópadlót, hanem 
parkettaborítást alkalmaztak. Ezért a 
nagy kereslet miatt a parketta luxus-
cikknek számított. Ez a Radó család-
nak szolid, kényelmes polgári életet 
biztosított. Hárman voltak testvérek, 
Sándor volt a legidősebb. A gyerekek 
vallásosnevelésben részesültek. Elemi 
iskoláinak elvégzése után (1906–1910) 
szülei beíratták a helyi általános gimná-
ziumba, ahol előrehozott, kitűnő minő-
sítésű érettségi vizsgát tett. Azonnal 
behívták katonának (tartott az I. világ-
háború), és mint „karpaszományost” 
(az érettségizettek automatikusan 
megkapták) tiszti iskolára küldték, 
ahol 1917 őszén hadnaggyá avatták. 
Szülei, – hogy Sándor a frontszolgála-
tot elkerülje – összekötetések segítsé-
gével elérték, hogy a hajmáskéri vár-
tüzér ezredhez osszák be. 1918 őszén 
– nem szívesen, de szülei kívánságára – 
beiratkozott az Állam- és Jogtudományi 
Karra.

Radó Sándor az 1918. októberi „őszi-
rózsás forradalom” után, november-
ben kapcsolatba került az orosz fog-
ságból hazatért katonákkal, akik között 
kiképzett kommunista forradalmárok 
is voltak. A lázadozó természetű fiatal-
ember, hatásukra, decemberben belé-
pett az akkor alakult Kommunisták 
Magyarországi Pártjába (KMP)1, mely-
nek akkor néhány tucat tagja volt 
csak. 1919. március 21-én megalakult 
a Tanácsköztársaság. Május 2-án kezd-
ték toborozni a volt katonákat a „vörös 
hadseregbe”, ahova Radó önként jelent-
kezett. Már akkor nagyon érdeklődött a 
térképészet iránt, ezért a 6. hadosztály 
térképellátó tisztjének osztották be. A 
hadosztályon belül az 51. gyalogezred 
parancsnoka Münnich Ferenc volt 
(1958 és 1961 között Magyarország 
miniszterelnöke). Münnich felfigyelt 

1 A Kommunista Pártot csak 1945-től nevez-
ték Magyar Kommunista Pártnak. Korábban 
minden ország Kommunista Pártja a Kom-
munista Internacionálénak tagja, illetve 
része volt. A Kommunista Internacionálé 
1943-ban feloszlott.


