
Rendezvények

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

40

testületi ülésig a helyszínek szemrevé-
telezése után készítsen előzetes költ-
ségtervet mindkét változatra a végle-
ges helyszínnel kapcsolatos döntéshez. 
A vándorgyűlés időpontjaként az IB 
2020. június 25–27. közötti napokat 
jelölte ki.

150 éve alapították meg a Magyar 
Királyi Földtani Intézetet, és száz éve 
hunyt el Eötvös Loránd, akinek a tudo-
mányos munkája sokat segített a Föld 
mélyében rejlő nyersanyagkincsek 
megtalálásában. Az évfordulókat közö-
sen ünnepelte a Magyarhoni Földtani 
Társulat és a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete, Balatonfüreden október 
3-án egy vándorgyűlés keretében, ame-
lyen a társaság képviseletében dr. Ádám 
József is részt vett – tájékoztatta az IB-t 
az elnök az egyebek napirendi pont 
keretében.

A szeptemberi IB-ülésen felvetődött 
a FIG 2025. évi Working Week (WW) 
budapesti megrendezésének lehető-
sége. Zalaba Piroska a FIG nemzeti 
bizottságának elnöke elmondta, hogy a 
több ezer fős rendezvény lebonyolításá-
hoz a főváros egyetlen, megfelelő befo-
gadóképességű helyszíne a HUNGEXPO 
sem tudna minden tekintetben elfogad-
ható környezetet biztosítani a rendez-
vénynek. A FIG WW megrendezéséhez 
öt évvel előbb kell benyújtani a pályáza-
tot, amelynek a feltételeit nem tudjuk 
teljesíteni. A szervezés és lebonyolítás 
anyagi terheinek viseléséhez megfe-
lelő szponzori és kormányzati szintű 
támogatás szükséges, ennek megszer-
zése meghaladja az MFTTT jelenlegi 
lehetőségeit, így kénytelenek vagyunk 
elvetni a WW megrendezésére vonat-
kozó elképzeléseket.

A titkárság október 30-án kiküldte 
(tértivevényes levelek formájában) a 
felszólításokat azoknak a tagtársaknak, 
akik hároméves vagy annál nagyobb tag-
díjhátralékkal rendelkeznek, és a vála-
szok függvényében a decemberi IB-n 
a testület határozhat a tagságuk törlé-
sükről. Ugyancsak kaptak felszólítást a 
kettő, illetve egy éve nem fizetők is. Dr. 
Toronyi Bence alelnök javasolta térti-
vevényes felszólítás kiküldését a tagdíj-
hátralékkal rendelkező jogi tagok szá-
mára is.

Az ügyvezetés bekérte a szakosztá-
lyok és területi munkacsoportok mun-
katerveit is. Választ a szakosztályok közül 

csak a Kartográfia, a Térinformatikai, 
a Mérnökgeodéziai, Fotogrammetriai 
és Távérzékelési szakosztálytól, a terü-
leti csoportok részéről Nyíregyházáról, 
Békéscsabáról, Vas megyéből és 
Borsodból kaptunk, ahol folyamatosan 
szerveznek rendezvényeket.

Az elnök tájékoztatta a testületet, 
hogy Ujlaki Tibor ismételten megke-
reste az MFTTT-t az általa összeállított 
„A földmérés és térképészet kultúrtörté-
nete a kezdetektől a reneszánszig” című 
könyvének kiadása ügyében. A szerző 
álláspontja szerint elhárultak a szerzői 
jogi akadályok az alapvetően internetes 
forrásokból összeállított mű könyvfor-
mában történő sokszorosítása, kiadása 
elől. Ujlaki Tibor a könyvkiadás szerve-
zési munkáihoz kéri a Társaság támoga-
tását – amely értelemszerűen magába 
foglalja a költségek pályázatokból, 
szponzori támogatásokból történő elő-
teremtését is. Az IB nem lát reális esélyt 
az anyagi háttér biztosítására, és véle-
ménye szerint az MFTTT nem tudja vál-
lalni a könyv kiadásának megszervezé-
sét, lebonyolítását.

Buga László főszerkesztő tájé-
koztatta a testületet, hogy az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék szerverén a Geodézia és 
Kartográfia folyóirat számára létreho-
zott weboldalt – a szerver összeomlá-
sát követően – végre sikerült helyreállí-
tani, és folyamatban van az aktualizálása. 
Rövidesen lehetőség lesz az Arcanum 
Kft. által bedigitalizált korábbi 
GK-számok internetes publikálására. 
Sajnálatos dolog, hogy Magyarország 
– nem egyedüliként – nem hosszabbí-
totta meg az Elsevier Kiadóval a szer-
ződését, így a SCOPUS adatbázisban a 
Geodézia és Kartográfia nem érhető el 
hazánkból. A kiadónak továbbra is meg-
küldjük a megjelent számokat – digitá-
lis formában – annak ellenére, hogy az 
Elsevier semmilyen megkeresésünkre 
nem reagál. A szerkesztőség keresi az 
egyéb adatbázisokhoz való csatlakozás 
lehetőségét, amely méri az egyes publi-
kációk hivatkozottságát, és közzé is teszi 
az adatait. Az IB támogatólag tudomásul 
vette a tájékoztatást.

(Az értekezlet után jelent meg a hír: 
Az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program (EISZ) és az 
Elsevier globális információelem-
zési, tudományos és egészségügyi 

tartalomszolgáltató vállalat közös 
szándéknyilatkozat aláírásával erősí-
tette meg, hogy készek tető alá hozni 
egy új, innovatív pilotmegállapodást, 
amely egyszerre biztosítaná a kuta-
tási eredményekhez való hozzáférést 
és az open access publikálás lehető-
ségét. A megállapodás értelmében az 
EISZ konzorciumi tagjai és a korábbi 
előfizetők azonnali hozzáférést kap-
nak az Elsevier folyóiratplatform-
jához, a ScienceDirecthez, a SciVal 
elemző eszközhöz, és a Scopus adat-
bázishoz. Forrás: https://www.mtmt.
hu/4dmin/ujra-hozzaferhetove-valt-
scopus-adatbazis)

A következő IB-ülést 2019. december 
10-re tűzte ki az értekezletet levezető dr. 
Ádám József elnök, aki – további hozzá-
szólás nem lévén – megköszönte a rész-
vételt, és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította:  
Buga László

***

Konferencia az 
osztatlan közös tulajdon 
megszüntetéséről 2019

A Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság az 
Agrárminisztérium Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály támogatá-
sával 2019. november 12-én az MH 
Geoinformációs Szolgálat kultúrter-
mében rendezte meg az éves rendsze-
rességgel megtartott konferenciát „Az 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
tésének szabályairól szóló 374/2014. 
sz. kormányrendelet végrehajtásához 
kapcsolódó továbbképzés és fórum” 
címmel.

A rendezvény dr. Nagy István agrár-
miniszter fővédnöksége, dr. Tuzson 
Bence közszolgálatért felelős államtit-
kár, valamint Szalay László ezredes, az 
MH geoinformációs szolgálatfőnöke 
védnöksége alatt zajlott le.

A továbbképzés jellegű konferen-
cia a közszolgálati továbbképzésben 
(probono) 8 kreditpontot, IRM/GD 
vonatkozásban 2 kreditpontot ért. 
Talán ennek is volt köszönhető a nagy 
érdeklődés. November 6-án még csak 
142 fő volt a jelentkezők száma, az ese-
mény napját megelőző estéig 240-re 
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nőtt az internetes felületen regisztrá-
lók száma.

Délelőtt 10 órakor (a külföldi elfog-
laltsága miatt távollévő) MFTTT elnök, 
dr. Ádám József nevében Horváth Gábor 
István főtitkárhelyettes köszöntötte a 
résztvevőket, és felkérte dr. Nagy Jánost, 
az Agrárminisztérium helyettes állam-
titkárát a konferencia megnyitására.

A helyettes államtitkár köszöntőjé-
ben kitért az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetését (OKTM) célzó program 
megvalósításának új szervezeti környe-
zetére és az OKTM-program végrehaj-
tásával kapcsolatos új utak, lehetőségek 
keresésére. Mint ismeretes – a kor-
mányzati szerkezetátalakítás kapcsán 
– az OKTM-program végrehajtásában 
kulcsfeladatokat ellátó NKP Nonprofit 
Kft. beolvadt az újonnan létrehozott 
Nemzeti Földügyi Központba (NFK), 
annak egyik főosztályaként folytatja 
munkáját. A program állami finanszí-
rozása miatt felvetődött a konstruk-
ció tiltott támogatásként való értéke-
lése is. Dr. Nagy János kifejtette, hogy 
habár még nagyon sok osztatlan közös 
tulajdonú ingatlan marad a futó prog-
ram befejezése után, új OKTM-program 
indítását már nem tervezi a kormány-
zat. Viszont megfelelő jogi környezet 
kialakításával több eljárástípust tesznek 
lehetővé, amelyekben az érintett fele-
ket jobban érdekeltté téve (pl. az 1/1-
es tulajdont létrehozók támogatása új 
agrárhitelprogram keretében), az önál-
lóan kezdeményezett közös tulajdon 
megszüntetési módokat preferálnák.

A sok tulajdonossal rendelkező, nem 
osztható ingatlanok esetében szóba 

került az állam önálló kisajátítási jogcí-
mének megteremtése is. A jogalkotók-
nak foglalkozniuk kell a polgári törvény-
könyv osztatlan közös tulajdont, illetve 
annak újraképződést is érintő szabálya-
inak felülvizsgálatával, különös tekin-
tettel az öröklésre, végrendelkezésre, 
adózásra stb. vonatkozó paragrafusokra. 
Az új szervezeti keretek létrehozásával 
költségvetési körbe került az OKTM-
program lebonyolítása, így az államház-
tartási rendnek megfelelően az adott 
évben fel kell használni a rendelke-
zésre álló költségvetési forrásokat. Ez 
még indokoltabbá teszi a program folya-
matának felgyorsítását. Ennek érdeké-
ben meg kell vizsgálni, illetve meg kell 
teremteni az egyezséggel záruló eljárá-
sok kiemelt támogatásának és a végre-
hajtást lassító külső szereplők kizárásá-
nak jogszabályba foglalt lehetőségeit is 
– mondotta a helyettes államtitkár.

Kávássy Zoltán általános elnökhe-
lyettes (NFK) A Nemzeti Földügyi 
Központ szervezetének bemutatása, 
új távlatok című előadásában részle-
tesen ismertette a nemzeti földalap-
kezelő szervezet általános jogutódja-
ként az NFA, az NKP Nkft. és Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya 
(BFKH FTFF) egyes szervezeti egy-
ségeiből 2019. július 1-jén létreho-
zott költségvetési szerv felépítését és 
feladatrendszerét.

Az NFK-ban négy új főosztály jött 
létre:

 – Agrár-vidékfejlesztési Térképezési 
Főosztály

 – Birtokrendezési Főosztály

 – Erdészeti Főosztály
 – Öntözésfejlesztési Főosztály,

így a jogi és gazdasági ügyekért felelős 
főosztályok mellett nyolc szakmai főosz-
tály működik.

A Vagyongazdálkodási Főosztály fel-
adata a nemzeti földalapba tartozó föld-
részletek vagyongazdálkodásával és a 
tulajdonosi jogok gyakorlásával össze-
függő tevékenységek végrehajtása. 
Felelős a vagyongazdálkodási és vagyon-
rendezési feladatokhoz előírt közzété-
teli és adatszolgáltatási feladatok tel-
jesítéséért, valamint a hasznosítatlan 
termőföldek és a művelés alól kivett 
területek termőképességének fenntar-
tásával, valamint az ehhez tartozó szol-
gáltatási szerződésekkel kapcsolatos fel-
adatok ellátásáért.

A Vagyonhasznosítási Főosztály 
végzi a nemzeti földalapba tartozó föld-
részletek vagyonhasznosításával össze-
függő tevékenységeket, és felel a fel-
adatkörébe tartozó vagyonhasznosítási 
feladatokhoz előírt közzétételi és adat-
szolgáltatási feladatok teljesítéséért.

A Vagyon-nyilvántartási Főosztály a 
vagyon-nyilvántartási, valamint a nem-
zeti földalappal összefüggő szerződés-
nyilvántartási feladatok ellátásával, a 
vagyonelemeknek az NFK és más tulaj-
donosi joggyakorlók közötti átadásával 
és átvételével, a partner-nyilvántartási 
tevékenység irányításával foglalkozik.

A Birtokrendezési Főosztály feladata 
az NFK-nak, az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetésére irányuló eljá-
rásokkal kapcsolatos, jogszabályban 
megjelölt feladatainak teljes körű ellá-
tása, az OKTM-programhoz kapcsolódó 

A konferencia résztvevői (Fotó: HBA)
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szakmai tevékenység irányítása, koor-
dinálása, ellenőrzése valamint az NFK 
speciális birtokrendezési feladataival 
összefüggő, az NFK működését és tevé-
kenységét kiemelten érintő feladatok 
végrehajtása.

A Birtokrendezési Főosztály szerve-
zete csupán egyetlen – elkülönült fel-
adatkört ellátó osztályból – az NKP 
Nkft.-ból létrehozott Birtokrendezési 
Osztályból áll.

A Helyszínelési és Területi 
Agrárkapcsolati Főosztály végzi az 
NFK tulajdonosi ellenőrzéseit, hely-
színi szemléit, valamint kapcsolatot 
tart és együttműködik az agrárszektor-
ban tevékenykedő más szervezetekkel, 
testületekkel.

Az Öntözésfejlesztési Főosztály az 
aszálykárok megelőzése és csökkentése 
érdekében az öntözés feltételeinek javí-
tásáért felel. Feladata az öntözéses gaz-
dálkodás terjesztésében történő közre-
működés, az öntözött területek jelentős 
növelése, továbbá a termelői vízkeres-
let megszervezésének koordinálása.

Az Erdészeti Főosztály a miniszter 
részére a kormányzati munka ellátá-
sához szükséges, az erdészeti hatóság 
tevékenysége során keletkezett adato-
kat elemzi és szolgáltatja, koordinálja 
az erdészeti hatóság által vezetett nyil-
vántartásokhoz kapcsolódó feladatokat, 
valamint részt vesz a Miniszterelnökség 
által delegált ellenőrzéseken, közremű-
ködik az erdészeti igazgatást érintő jog-
szabálytervezetek véleményezésében. 
Feladatköre 2020-tól az országos erdő-
tervezési feladatokkal fog bővülni.

Az Agrár-vidékfejlesztési Térképezési  
Főosztály a BFKH FTFF két osztályá-
ból – a MePAR Fejlesztési Koordinációs 
és Üzemeltetési Osztályból és a 

Mezőgazdasági Távérzékelési és 
Helyszíni Ellenőrzési Osztályból – 
jött létre, és ellátja a mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési támogatá-
sokkal összefüggő térképészeti és 
távérzékelési, valamint a tevékenysé-
géhez kapcsolódó ügyfélszolgálati fel-
adatokat. Üzemelteti a Mezőgazdasági 
Parcellaazonosító Rendszert (MePAR) 
és a szőlőültetvények országos térin-
formatikai nyilvántartását (VINGIS).

Kerekes Balázs ügyvezető igazgató 
(Lechner Tudásközpont) Az ingatlan-
nyilvántartás új rendszerének koncep-
ciója címen megtartott előadásában 
bemutatta a Lechner Tudásközpont fel-
adatrendszerét. Az igazgató kiemelte, 
hogy az egykori FÖMI szervezeti egy-
ségeinek integrációjával létrejött az 
épített és a természeti környezet tér-
adatai integrált kezelésének, elemzésé-
nek és vizualizációjának a lehetősége. A 
Lechner Tudásközpont országos hatás-
körökkel rendelkező, több millió ügyfe-
let kiszolgáló szervezet. Négy telephe-
lyén 500 munkavállalót foglalkoztat, és 
7 uniós nagyprojektet, tíznél több nem-
zetközi és több mint húsz hazai pro-
jektet menedzsel. Feladatainak ellátá-
sához 700 szerver, 34 szakinformatikai 
rendszer adja a műszaki-informatikai 
hátteret. Több mint 6 millió elektro-
nikusan feltöltött dokumentumot 
tárol, és évente 7,5 millió elektronikus 
tulajdonilap-lekérdezést teljesít.

Kerekes Balázs a prezentációját a 
következő témák köré csoportosí-
totta: e-építésügy és örökségvéde-
lem, térbeli szolgáltatások, urbanisz-
tika és okos város, dokumentációs 
központ, ingatlan-nyilvántartás, föld-
mérés és térképészet, távérzékelés, 
KÖFOP-projektek.

Az ingatlan-nyilvántartásról 
elmondta, hogy a jelenlegi rendszer 
inhomogén, mozaikszerű alkalmazá-
sok összessége, amely nem tud meg-
felelni a kihívásoknak. Ezen a helyze-
ten kíván javítani a kormányzat a több 
mint 13 milliárd forintos e-ingatlan-
nyilvántartási projekttel, amelyet a 
Lechner Tudásközpont a Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és 
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség alkotta konzorcium 2019–
2021 között fog megvalósítani. A pro-
jekt célja egy egységes, a többi köz-
igazgatási alrendszerrel kompatibilis 
adatbázis és informatikai háttér meg-
teremtésével, a hatósági eljárások és 
ügyintézés reformját támogató, az erő-
forrásokat hatékonyan felhasználó, a 
mainál szélesebb funkcionalitással 
bíró, távoli ügyfeleket is kiszolgáló, 
papír nélküli rendszer megteremtése. 
Az alkalmazásfejlesztési szerződések 
aláírásával 2019 júliusában indított 
projekt első szakasza – a rendszerterv 
elkészítésével – 2020 második negyed-
évében zárul. A fejlesztések 2021 máso-
dik negyedévére fejeződnek be. A teszt-
időszak végét 2022-re, a rendszer éles 
indulását 2022 őszére tervezik. 

Mátyás László osztályvezető (NFK 
Birtokrendezési Osztály) Az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésé-
nek aktuális feladatai címmel tartott 
előadásából a hallgatóság megismer-
hette a 2019. június–július hónapok-
ban a szakterületet érintő fontosabb 
eseményeket. Az előadó áttekintést 
adott a magyar állam tulajdonjogá-
val érintett, osztatlan közös tulajdon-
ban lévő földterületekről és az állami 
tulajdonba és a nemzeti földalapba 
tartozó földterületek osztatlan közös 
tulajdonának megszüntetésével kap-
csolatos feladatokról. Az előadó végül 
beszámolt a részarány-földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése (OKTM) nevű prog-
ram helyzetéről. 

Az állam tulajdonában álló Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
2019. június 30. napjával megszűnt. 
A Kft. által ellátott állami feladatokat 
2019. július 1-jétől a Nemzeti Földügyi 
Központ mint átvevő központi költség-
vetési szerv látja el. Az átvétel rendben 
megtörtént, az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése nevű program 

Dr. Nagy János (Fotó: HBA) Kávássy Zoltán (Fotó: HBA)
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fennakadás nélkül folytatódott. Az 
állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisból történő adatszolgáltatás 
az NFK részéről megszűnt, és a vonat-
kozó térképi adatokkal sem rendel-
kezik. Az NKP Kft. korábbi szerződé-
ses partnereinek az adatszolgáltatást 
az Fttv. alapján kizárólag a földmé-
rési és térinformatikai államigazgatási 
szerv (Lechner Tudásközpont) tudja 
teljesíteni.

Mátyás László elmondta, hogy a nem-
zeti földalapba jelenleg közel 1,6 millió 
hektár termőföld tartozik. A termőföl-
dek egy jelentős részét osztatlan közös 
tulajdonnal érintett földtulajdonok 
alkotják. A versenyképes birtokmére-
tek kialakítását nehezítette a 2002–
2010. évek között zajlott „a termőföl-
dért életjáradékot” program, mert az 
állam által megvásárolt területekkel 
újabb osztatlan közös tulajdonú ingat-
lanok keletkeztek.

Az NFK jelenleg nemzeti földalapba 
tartozó földrészleteket a 262/2010. sz. 
kormányrendelet szerint hasznosítja. 
A hasznosítás során az ilyen földterü-
letek nagyszámú tulajdonosa, illetve a 
földhasználati viszonyaik gyakran elő-
forduló rendezetlensége az állam szá-
mára folyamatos hasznosítási nehéz-
ségeket okoz, ezért az osztatlan közös 
tulajdon felszámolásának egyszerűsí-
tése és gyorsítása szükségessé vált.

Az NFK nyílt közbeszerzési eljárást 
folytatott le 1838 db állami tulajdonba 
és a nemzeti földalapba tartozó föld-
terület osztatlan közös tulajdonának, 
illetve a rájuk vonatkozó földhaszná-
lati szerződés megszüntetésével kap-
csolatos földmérési feladatok végrehaj-
tása tárgyban. A nyertes ajánlattevővel 
a fenti tárgyú szerződést megkötötték. 

A beszerzés tárgya szerinti ingatlan-
nyilvántartási célú földmérési szolgál-
tatások a Magyar Állam tulajdonában 
lévő területeken gazdálkodó 22 erdő-
gazdaságot is érintik.

Az OKTM-program helyzetéről 
beszámolva Mátyás László ismertette 
a földmérési feladatok ütemenkénti 
állását.

Az I–III. ütemben a földmérőkkel 
kötött első keretmegállapodás és az 
ez alapján kötött egyedi szerződések 
lejáratának időpontja 2018.  04.  23. 
volt. A földmérő-vállalkozókkal kötött 
szerződések további meghosszabbí-
tása a közbeszerzés akkori szabályai 
miatt nem volt lehetséges, ezért az I–
III. ütem végrehajtására kötött egyedi 
szerződéseket a lezárási és elszámolási 
nyilatkozattal lezárták. A fennmaradó 
földmérési munkákra a szerződéseket 
2019. 04. 15–16-án kötötték meg, ame-
lyek összesen 411 kiinduló földrészle-
tet érintettek. A szerződés időtartama 
az aláírást követő 360 nap, a teljesítés 
határideje 2020. 04. 09–10.

A IV. ütem 5694 kiinduló földrészle-
tének 98%-án fejeződött be az eljárás. 
A teljesítés határideje 2020. 03. 25.

Az V. ütem 8841 kiinduló földrész-
letének 100%-ára elkészült a keretmé-
rés, az ügyek 49%-ában véglegessé vált 
a megosztás kiindulási helyét és irá-
nyát megállapító határozat, 52%-ban 
az egyezségi okirat befogadó nyilat-
kozatát kiállították, és az ügyek 58%-a 
fejeződött be. A teljesítés határideje 
2020. 05. 15.

A VI. ütem 4532 kiinduló földrészle-
tére a földmérőkkel a szerződéskötés 
2019. 10. 04–07. között megtörtént. 
A teljesítés határideje 2020. 12. 27. és 
2020. 12. 30. Ortofotó beszerzésére 
nem került sor.

A VII. ütem légi fényképezése 2019. 
február 16. és március 23. között lezaj-
lott. A légi fényképekállami átvételé-
nek időpontja 2019. június 7. volt. Az 
ortofotók állami átvételére 2019 dec-
emberében kerül sor.

A földmérőkkel – közbeszer-
zési eljárás keretében – a második 
keretmegállapodás alapján egyedi szer-
ződéseket fognak kötni. A tervek szerint 
2020 tavaszán 7062 kiinduló földrész-
letre indul meg a megosztási eljárás.

A VIII. ütem légi fényképezésének 
és ortofotó-készítésének közbeszerzési 

eljárása megindítás alatt van, a feladat 
elvégzését 2020-ra tervezik, tavaszi 
lombtalan repüléssel.

A földmérőkkel – közbeszer-
zési eljárás keretében – a második 
keretmegállapodás alapján egyedi 
szerződéseket fognak kötni. A tervek 
szerint 2021 tavaszán 5581 kiinduló 
földrészletre kezdődik el a megosztási 
eljárás.

Változások történtek a jogi szol-
gáltatók körében is. Az OKTM V. 
ütemében 2018. november 22-én 
azon földrészletek esetében, ahol 
az első egyezségi tárgyalásra szóló 
meghívókat még nem küldték ki, 
az OKTM 2015/II. Konzorciummal 
a jogi szolgáltatói tevékenységet fel-
függesztették. Az ügyvédi megbízási 
keretszerződést az OKTM 2015/II. 
Konzorciummal (II. ütemtől 49 765 
földrészletre) 2019. július 3. napjá-
val mondták fel.

Az OKTM I.–IV. ütemeiben, ahol az 
első egyezségi tárgyalásra szóló meg-
hívókat még nem küldték ki (176 
földrészlet) az OKTM 2015/I. (I. ütem 
7948 földrészletre) és OKTM 2015/II. 
Konzorcium 2019. március 4. napjától 
feladatot nem végezhet, mivel a szer-
ződés megszűnéséig az eljárás időhi-
ánya miatt részteljesítés nem valósul-
hatott meg.

Az OKTM I–V. ütemeiben, azokban 
az esetekben, ahol az első egyezségi 
tárgyalásra szóló meghívókat a „régi” 
jogi szolgáltató kiküldte, a megosztási 
eljárás lezárásáig a feladatokat el kell 
végezniük.

Az „új” jogi szolgáltatókkal az ügy-
védi megbízási keretszerződéseket 
2019.  06.  27–28-án kötötték meg. 
A szerződés hatályba lépésének idő-
pontja 2019. 07. 04. volt. Az „új” jogi 
szolgáltatók feladatmegrendelései az 
I–IV. és V. ütemekre 2019. 07. 04. idő-
ponttal, a VI. ütemre 2019. 10. 07. idő-
ponttal megtörténtek.

Az együttműködésről szólva Mátyás 
László elmondta, hogy a megosztási 
eljárások a feltételektől függően, idő-
igényüket tekintve, alapvetően három 
csoportba sorolhatók:
1. Ha nincs felmérési, térképezési 

vagy területszámítási hiba és nincs 
művelésiág-változás, akkor a meg-
osztási eljárás 350 napon belül 
befejezhető.

Kerekes Balázs (Fotó: HBA)
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2. Ha nincs felmérési, térképezési 
vagy területszámítási hiba, de van 
művelésiág-változás, a megosztási 
eljárás 390 napon belül befejez-
hető.

3. Amennyiben van felmérési, térké-
pezési vagy területszámítási hiba, 
és van művelésiág-változás is, a 
megosztási eljárás 420 napon belül 
fejezhető be.

Előadásának befejező részében az elő-
adó a megosztási eljárásban alkalma-
zott iratmintákat és a pénzügyi tel-
jesítéshez a járási hivatal részéről 
szükséges igazolásokat ismertette.

Gudász Zoltán földügyi gaz-
dálkodási referens (AM Földügyi 
és Térinformatikai Főosztály) 
Tájékoztatás az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése projekt végrehajtá-
sáról című előadása az előadó beteg-
sége miatt elmaradt, helyette Mátyás 
László adott rövid tájékoztatást a prog-
ram végrehajtásához rendelkezésre 
álló pénzkeretekről, különös tekintet-
tel a szervezeti átalakítások nyomán 
történt pénzátadásokra.

Dr. Varga Éva jogtanácsos (Nemzeti 
Földügyi Központ Birtokrendezési 
Osztály) Munkafolyamatok irányí-
tását és támogatását ellenőrző rend-
szer (MTR) használatának értékelése 
címmel tartott előadása az MTR álta-
lános ismertetése mellett az MTR-ben 
végrehajtható műveleteket mutatta be, 
ismertette a kiinduló földrészlet feldol-
gozásának menetét és állását, valamint 
a rendszer segítségével elkészíthető 
jelentések, statisztikai lekérdezések 
tartalmát. Varga Éva az előadásának 
végén az MTR fejlesztéséről is szólt.

Az interneten keresztül elérhető 
és kezelhető rendszer alapvető célja 
a résztvevők támogatása a határidők 
betartásában és feladataik követelmé-
nyeknek megfelelő teljesítésében.

Segítségével az OKTM-program 
folyamatai nyomon követhetőek, nagy 
mennyiségű adat és dokumentumok 
kezelését és tárolását teszi lehetővé. Az 
MTR-ben kezelhetők a szerződés sze-
rinti teljesítések és elszámolások, vala-
mint a földrészletekre és a szereplőkre 
vonatkozó törzsadatok. A rendszer 
támogatja a program állására vonat-
kozó jelentések és statisztikai kimuta-
tások elkészítését is. A rendszert folya-
matosan fejlesztik, amely során követik 

a jogszabályi változásokat, figyelembe 
veszik a felhasználói észrevételeket 
és javaslatokat, valamint a jelentések, 
kimutatások új szempontok szerinti 
összeállításának igényeit.

Dr. Gross Miklós ügyvezető igazgató 
(Eurosense Légi Térképészeti Kft.) – 
folytatva az évekkel ezelőtt elkezdett 
missziójának teljesítését – az OKTM 
keretében készített digitális légi fény-
képek állami térképészeti célú hasz-
nosítási lehetőségei ismertette, immá-
ron sokadik alkalommal. Az előadó 
bemutatta az ország területének kb. 
a felére rendelkezésre álló, az elmúlt 
években készített nagy felbontású légi 
fényképeket, ortofotókat és digitális 
domborzatmodelleket. A prezentáció 
kitért az állami átvételen átesett, hiva-
talos állami adatnak számító digitális 
állományok lehetséges felhasználási 
körére, különös tekintettel a topográ-
fiai térképi adatbázisok helyesbítésére 
és az állami földmérési alaptérképek, 
valamint az ingatlan-nyilvántartási tér-
képek validálására. Dr. Gross Miklós 
megjegyezte, hogy az évek óta ren-
delkezésre álló magas műszaki szín-
vonalú, nagy értékű digitális térképé-
szeti adatok „ingyenes” rendelkezésre 
állása még egyetlen döntéshozó inger-
küszöbét sem érte el, így nincs tudo-
mása a programon kívüli, „másodlagos” 
hasznosításukról.

Dr. Sóvári Tibor főosztályve-
zető (Békés Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály) A részarány-
földkiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésé-
nek földhivatali tapasztalatai című 
előadása elsősorban a program meg-
valósítási fázisaira vonatkozó hatályos 
jogszabályok alkalmazásának gyakor-
lati aspektusait érintette. Bemutatta 
Békés megyére az OKTM-program I–V. 
ütemeiben érintett földrészletekre a 
vonatkozó statisztikai adatokat: a föld-
részletek, a kérelmezők és a tulajdo-
nosok mennyiségét, valamint a meg-
osztandó földterület nagyságát, járási 
bontásban.

Az előadó ezután áttekintette az 
eljárás valamennyi szakaszára a vonat-
kozó szabályok alkalmazásának tapasz-
talatait, kiemelve néhány, jogértelme-
zés szempontjából különleges esetet, 
úgy mint a jogszabály hatálya (kérelem 
benyújtása vagy eljárás megindításáról 

szóló értesítés), jogorvoslati (felleb-
bezés, kereset) lehetőségek (egyes 
fázisokra vagy az egész eljárásra), a 
művelésiág-változás okozta helyze-
tekre, különös tekintettel az erdőfol-
tokra. Helyenként érdekes helyzetet 
teremtettek az M44-es autóút építésé-
hez kapcsolódó kisajátítási eljárások, 
valamint a földrészletek megközelít-
hetőségének változásai. A főosztályve-
zető az osztatlan közös tulajdonú ingat-
lanokra vonatkozó 2017. évi adatokkal 
zárta a prezentációját.

Sóvári Tibor előadását Kovács 
Gyulának, a Gyulai Járási Hivatal osz-
tályvezetőjének prezentációja színe-
sítette, amely az OKTM-program vég-
rehajtása során előforduló, meglepő, 
néha megmosolyogtató helyzeteket 
mutatott be.

Csörgits Péter főmérnök (Geodézia 
Zrt.) Modern adatgyűjtési techno-
lógiák alkalmazási lehetőségei az 
ingatlan-nyilvántartás szolgálatában 
címmel tartott előadást, amelyben az 
ortofotó alapján és a lézerszkennerek 
segítségével történő adatnyerés eseteit 
elemezte, majd értékelte alkalmassá-
gukat az ingatlan-nyilvántartási térké-
pek létrehozása és tartalmuk ellenőr-
zése során. Az ún. nagyképes ortofotók 
(repülőgéppel készített légi felvéte-
lek) minden tekintetben megfelel-
nek, mert nagy felbontás is elérhető, az 
elvárt helyzeti pontosság biztosítható, 
termelékeny (különösen nagy terüle-
ten) és az állami átvétele szabályozott. 
A pilóta nélküli repülő eszközökkel 
készített légi felvételekből előállított 
ortofotók korlátozottan használhatók, 
mert ugyan kellő felbontású felvéte-
lek készíthetők és a helyzeti pontos-
ság is biztosítható, de csak kisebb terü-
letek esetén gazdaságos, és a repülés 
engedélyezése egyelőre nem szabályo-
zott, bonyolult. (Sajtóértesülések sze-
rint rövidesen napvilágot lát a pilóta 
nélküli légi járművek használatá-
nak szabályozása. Előzetes informá-
ciók szerint az „ahol nem tiltott ott 
használható” elv lesz az irányadó. A 
hírek szerint a nem tiltott légterek-
ben elegendő lesz a mobilapplikáció 
segítségével történő regisztráció és 
bejelentkezés.) Az állami átvétel vonat-
kozásában a jogszabályok elvileg nem 
tesznek különbséget a különböző hor-
dozókról készített felvételek között.
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A lézerszkennelés különböző mód-
szereit vizsgálva – az előadó szerint 
– a légi úton nyert adatok nem elég 
nagy felbontásúak (10–200 pont/m2), 
és nem elég jó helyzeti pontosságúak/
nehezen ellenőrizhetők, így nem alkal-
masak ingatlan-nyilvántartási célokra. 
A földi (álló) lézerszkennelés ada-
tainak felbontása bőven elegendő 
(10 000–1 000 000 pont/m2), a meg-
felelő helyzeti pontosság biztosítható, 
de nem elég termelékeny nagyobb 
területen és az állami átvétele nem 
szabályozott. A mobil térképező esz-
közökkel nyert lézerszkennelési 
adatok felbontása bőven elegendő 
(1 000–10 000 pont/m2), a megfelelő 
helyzeti pontosság biztosítható, kel-
lően termelékeny (elsősorban telepü-
léseken belül) és az állami átvétele sza-
bályozott. Az előadó gyakorlati példák 
bemutatásával hívta fel a figyelmet a 
korszerű adatnyerési módszerekkel 
kapott adatok alkalmazásának bukta-
tóira az alacsony műszaki értékű alap-
anyagok (pl. 207-es térképek) helyes-
bítése esetén. A pontos geometriával 
rendelkező adatok közvetlen felhasz-
nálása ellentmondásokat eredményez-
het az ilyen ingatlan-nyilvántartási 
térképeken.

A tartalmas program, a rendkívül 
informatív, színvonalas előadások elfá-
raszthatták a hallgatóságot, mert a kon-
ferencia végére meghirdetett konzul-
tációra már nem maradt energiájuk a 
résztvevőknek. A továbbképzés leve-
zető elnökének, Horváth Gábor István 
főtitkárhelyettesnek nem maradt más 
feladata, mint megköszönni az elő-
adóknak a felkészülést és az előadáso-
kat, a hallgatóságnak pedig a megjele-
nést és a figyelmet, majd berekeszteni 
a konferenciát.

A konferenciáról Hodobay Böröcz 
András készített fényképes beszá-
molót, amely a Társaság honlapján a 
Képtárban megtekinthető.
https://photos.google.com/share/AF1
QipP4Sl16DforFPzWF1CzzXxTO1m
p3KGB1nZO2rhpUvQJ7I5BCvvoOW
h7OD1J5ZQUBg?key=bzVwRkRJaFF
WRDlncDVJZUZ1RHRvTXhTWWFo
WXRn

A beszámoló az elhangzott előadások 
anyagainak felhasználásával készült.

Összeállította: Buga László

A Lechner Tudásközpont 
a térinformatika 
nemzetközi porondján

Októberben a Lechner Tudásközpont 
térinformatikai szakemberei több kül-
földi fórumon képviselték hazánkat. A 
szakmai elismerések sem maradtak el: 
Palya Tamás, a Lechner Tudásközpont 
geoinformatikai szakértője elnyerte 
az EuroGeographics minőségügyi 
tanúsítványát.

2019. október 1–3. között rendez-
ték meg Bernben, az EuroGeographics 
– az európai térképészeti szervezetek 
ernyőszervezete – minőségügyi szak-
értői munkacsoportjának (QKEN) 
őszi plenáris ülését. Az ülés házi-
gazdája a svájci térképészeti intézet, a 
Swisstopo volt. Palya Tamás, a Lechner 
Tudásközpont geoinformatikai szak-
értője 2010 óta tagja, 2015-től vezető-
ségi tagja a munkacsoportnak, 2016-
tól pedig az alelnöki feladatokat látja 
el. Ez idő alatt a munkacsoportok veze-
tése mellett számos előadást tartott az 
adatminőség-vizsgálat és a minőségme-
nedzsment magyar földügyi és térké-
pészeti tapasztalatairól. Munkája elis-
meréseként az őszi plenáris ülésen 
megkapta a szervezet minőségügyi 
tanúsítványát.

2019. október 6–9-ig pedig az 
EuroGeographics éves közgyű-
lését tartották Manchesterben, ahol 
a Lechner Tudásközpontot Varga 
Felicián, az Ingatlan-nyilvántartási és 
Geodéziai Igazgatóság vezetője, dr. 
Sik András, a térbeli szolgáltatások 
igazgatója, dr. Szilvási László jogtaná-
csos és Lucas-Harbula Éva, az Ingatlan-
nyilvántartási és Geodéziai Igazgatóság 
szakmai vezetője képviselte. Összesen 
39 országból 48 tagszervezet 130 kép-
viselője vett részt a közgyűlésen.

Az EuroGeographics elnöke és a házi-
gazdák bevezető előadásai után először 
Manchester városáról, majd a Geospatial 
Commission munkájáról hallhattak elő-
adásokat a résztvevők. A következő pre-
zentáció Manchester tágabb környeze-
tét mutatta be – Greater Manchester 
– a jelenlegi térbeli információs rend-
szerekkel, megoldandó problémákkal, 
illetve a jövőre vonatkozó tervekkel 
együtt, majd a blokkot a drónokról tar-
tott látványos előadás zárta.

A szakmai összejövetel különö-
sen érdekes részét alkották a panel-
beszélgetések, ugyanis hasonlóan 
Magyarországhoz, más országokban 
is fontos kérdés az INSPIRE-, GDPR-, 
PSI-direktíváknak való megfelelés, az 
e-kormányzat, e-kataszter megterem-
tése, a nemzeti téradat-infrastruktúrák 
kialakítása, fejlesztése, a távérzékelés, a 
Kopernikusz-program eredményeinek 
minél hatékonyabb felhasználása.

A kerekasztal-beszélgetések a nyílt 
adat, üzleti átalakulások, innováció 
témaköreiben folytak. Ezekből jól érzé-
kelhető volt, hogy a többi tagszervezet 
kihívásai és nehézségei is hasonlóak a 
hazaihoz: a finanszírozás – különösen 
a nyílt/ingyenes adatok kérdései miatt 
– más országokban is kényes kérdés.

A következőkben a résztvevők érté-
kes információkat kaphattak Szymon 
Lewandowski (Európai Bizottság) elő-
adásából, aki ismertette a nyílt adat és 
közszféra adatainak újrahasznosításá-
ról szóló direktíva legfontosabb pont-
jait, valamint az Európai Unió támoga-
tási és pályázati lehetőségeit.

Stefan Jensen a páneurópai térada-
tokról beszélt: bemutatta az európai 
alapadatokkal kapcsolatos problémá-
kat, lehetséges megoldásokat, majd 
Gordon Campbell (ESA) ismertette a 
földmegfigyelés újdonságait és a követ-
kező években várható fejlesztéseket.

2019. október 10–11-én rendez-
ték meg az idei EFGS- (European 
Forum for Geography and 
Statistic) konferenciát szintén 
Manchesterben, az EuroGeographics 
éves közgyűléséhez kapcsolódó ese-
ményként. A szakmai összejövetel célja 
az volt, hogy találkozási pontot nyújt-
son a térinformatikával és a statiszti-
kával foglalkozó szakembereknek, és 
így támogassa két terület minél jobb 
együttműködését.

Palya Tamás átveszi a tanúsítványt


