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„Az utolsó két évtized oly műszereket, módszereket és új 
és finomabb tapasztalati adatot hozott, hogy a geodézia 
egész területének reviziója feltétlenül szükségessé vált.”
Dr. Fasching Antal 1925.





…ezek a tulajdonjogot korlátozó rendelkezések 

a földbirtokot azok kezébe akarják juttatni, akik 

megművelik.”





„Oroszország az új államok között a legnagyobb és 
legveszedelmesebb rejtély.”   Kjellén



Magyarország területe a „Monarchia” idején 50 millió kh. 
volt.
A földadóból remélt bevétel 100 millió forint, azaz 200 
millió korona volt. Egy korona a mai árfolyamon ~3000 Ft.

1849-ből:



„Azok a minisztériumok, illetve kormányok, amelyek úgy 

rendelkeztek, hogy mind a telekkönyvi betétszerkesztés, 

mind a birtokrendezés és tagosítás munkálatai a 

földadókataszterre épüljenek fel, valószínűleg igen meg 

voltak magukkal elégedve emiatt a rendezés miatt, amely 

kétségtelenül sokkal különb is volt annál, mint ha külön 

szervezettel önálló alapon párhuzamos munkát akartak volna 

végezni…”

A földmérés jövője és a közigazgatás

Dr. Magyary Zoltán 

(1936)



INTEGRÁCIÓ

Kataszteri Közlöny

1892.





„...a lap csupán a mérnöki osztálynak szolgáljon közlöny 

gyanánt, hogy hasonlattal éljek, annyit jelentene, mintha egy 

éremnek csak egyik oldalát néznők. Egy oldalú volna 

működésünk, mert hiányoznék az éremnek másik fele.”

„Tehát már a feladatok különböző természeténél fogva a 

kataszteri intézmény két főcsoportra oszlik. Nevét 

változatlanul csak a fő vezetésben tartja meg, a mennyiben a 

Pénzügyminisztériumban főügyosztályt képez; de lefelé már 

több oldalágra szakad és pedig műszaki és becslési 

szempontokból. Különösen a laikusok részére nem 

lesz érdektelen a kimutatás”

Kinek szóljon az újság?



„A műszaki csoportba A becslési csoportba

tartozik

A háromszögelés

A határleírás

A részletes felmérés A helyszínelés

A helyszínelés A nyilvántartás

A nyilvántartás

A térképtár”

„Bár természetre és kivitelre nézve a mérnöki és becslési 

munka közt lényeges különbség van… a miveletek

egymásutánja kapcsolatos összefüggésben vannak 

egymással. A mérnök adatokat szolgáltat, a becslő 

feldolgozza s kiegészíti azokat.”

Ahol az egyik befejezi, ott kezdődik a másik feladata. 

Remélem az ingatlan-nyilvántartóknak hiányérzete van!





„Hogy a lap eszméje a nyilvántartók körében is kedvező 

fogadtatásra talált, több hozzánk érkezett levél igazolja…”

„Üdvözlöm a lap eszméjét, mert valóban hézagot pótló 

közlöny leszen, ha a műszaki testület mellett mi is, a földadó 

nyilvántartási testület tagjai, elismerve annak szükségét, 

tőlünk telhetőleg pártolni fogjuk…”

Mintha akkor is lettek volna problémák?

„Miután e lap a műszaki osztály érdekei mellett a 

nyilvántartási intézmény ügyeit is felkarolja, s azzal karöltve 

kíván a közszolgálat érdekében haladni : nem mulaszthatom 

el, hogy néhány szóval a műszaki testületnek a nyilvántartók 

iránt táplált téves nézetét — a köztünk megpendített kapocs 

szilárdítása czéljából :— rectifikálni meg ne kísértsem.” 



„Hogy mérnök és becslő feladatát a követelményekhez képest 

helyesen megoldhassa, mindkettőnek tájékozással kell bírnia 

a munkálatok becse és czéljaik felől. Az eddigi félreértések 

éppen onnan eredtek, hogy egyik sem sokat törődött a 

másikkal s mindenik csak a maga szempontjából fogta fel a 

dolgot.”

„A kataszter szó görögből származik, jelentősége: adókönyv, 

földadólajstrom, az összes jövedelmi források 

számbavétele.”

„Mióta társadalom létezik, a kataszter is megvan. 

Közkedveltségnek azonban sohse örvendett,”

„Tehát a „kataszteri" jelző megilleti ugy a mérnököt, mint a 

becslőbiztost…”

„Bár nem hangzik kellemesen, viseljük békével.”



Néhány további fogalom:

Kevésbé ismert:

Jobban ismert:



Attól tartok, hogy a Kataszteri Közlöny adomája is a ma 

ismert kategóriába esik:



„Egy úri ember egyik sárréti faluban kocsit fogadott, a mely őt a 

harmadik faluba volt hivatva szállítani.  Amint az első faluba 

beérnek, nagy csodálkozva tapasztalja, hogy a két pelykó minden 

bolt féle előtt megáll s a kocsisnak ugyancsak erélyesen kellett az 

ostornyelet igénybe vennie, míg a pejkók tovább czammogni

kegyeskedtek. A csodálkozás lassankint magas fokú indulattá 

fajult a türelmetlen utazóban, amint a csikók a sűrűn mutatkozó 

boltok valamenyikénél következetesen eljátszották a komédiát. 

Nem állhatta tovább szó nélkül a mi utasunk, hanem nagy 

indignatióval forttyant fel.”

-„ Mi az ördög lelte a maga gebéit ? 

- Ne tessék haragudni tekintetes uram ; majd jobban 

mennek azok, ha a falut elhagyjuk. Hát, tetszik tudni, tavaly 

nálunk jártak a kataszteri mérnökök; én is beálltam 

hozzájuk forspontonnak, őket hurczoltam egész nyáron, 

akkor szoktak hozzá az én csikaim ; most is azt hiszik, hogy  

minden bolt korcsma, azért állapodnak még.”



Köszönöm a figyelmet!




