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A Fővárosi Földhivatal története II. rész
A kormányhivatali integrációtól az elektronikus eljárásig
BORSAY Tamás
DOI: 10.30921/GK.73.2021.6.1
A tanulmány első része az ingatlanok számbavételére irányuló kezdeti törekvéseket, a
földhivatali hálózat kialakulását, illetve a hivatalvezetők személyének bemutatásán keresztül a
Fővárosi Földhivatal fejlődését, nehézségeit és eredményeit követte nyomon a rendszerváltásig,
majd a kormányhivatali integrációig. A második rész a hivatal történetének újabb fejezetét az
ismét bevezetett kettős, majd hármas irányítás tükrében vizsgálja, és az elektronikus ingatlannyilvántartási eljárásból következő, várhatóan jelentős mértékű szervezetátalakítás lehetséges
irányait elemzi.

History of the Land Office of the Capital City Budapest – part II.
From the integration to the government office till the e-real estate registry
Tamás BORSAY
The first part of the essay dealed with the efforts to survey the real estates, the formation of the
land office system and its former leaders, and followed through the development, challenges
and results of the Land Office of the Capital City Budapest until the regime change, and then
till the integration into the government office. The second part investigates the later history of
the Land Office affected by the dual, then triple control, and analyses the significant
organisational transformation, expected from the future establishment of the E-real estate
registry.
Kulcsszavak: földhivatali hálózat, Fővárosi Földhivatal, kormányhivatal
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Új” Schotte–Gönczy-glóbuszok, valamint aukciókon vagy hirdetésekben
felbukkant Gönczy Pál szerkesztette földgömbök
MÁRTON Mátyás – TORONYI Bence
DOI: 10.30921/GK.73.2021.6.2
Jelen tanulmány egy három cikkből álló sorozat harmadik tagja, amelyben a szerzők bemutatják
a 2017 óta látókörükbe került új – a szakirodalomban ismeretlen – glóbuszokat, amelyek
magyar nyelvű változatát Gönczy Pál szerkesztette.
A szerzők részletekbe menően mutatnak be két 23,7 cm és egy 31,6 cm átmérőjű, Gönczy
magyarította és a berlini Ernst Schotte cég által kiadott glóbuszt.
A tanulmány második részében a szerzők aukciókon és hirdetésekben felbukkant földgömböket
mutatnak be. Két 21,7 cm átmérőjű prágai Felkl-glóbuszt ismerhetünk meg. Ezek egyike első
kiadású ebből a földgömbfajtából. Bemutatásra kerül kétféle 31,6 cm-es, Felkl és fia által a

Prága melletti Roztokban kiadott glóbusz második, javított kiadása, valamint a legszebb
állapotban fennmaradt magyar nyelvű 47,5 cm-es Felkl-glóbusz is, Prágából.

“New” Schotte–Gönczy globes, and earth globes appeared in auctions or
advertisements edited by Pál Gönczy
Mátyás MÁRTON – Bence TORONYI
This paper is the third one in a series of three articles in which the authors present the new
globes that have come to their attention since 2017 and are unknown in the literature. Their
Hungarian version was edited by Pál Gönczy.
The authors present in detail two globes of 23.7 cm and one of 31.6 cm in diameter translated
into Hungarian by Gönczy and published by Ernst Schotte in Berlin.
In the second part of this paper the authors present globes which appeared in auctions or
advertisement. Two Felkl globes of 21.7 cm in diameter are presented from Prague. One of
them is the first edition of this kind of earth globes. Two kinds of the revised second edition of
the 31.8 cm diameter globe from Roztok near Prague from Felkl and his son, and a Hungarianlanguage Felkl globe of 47.5 cm in diameter from Prague in the most beautiful condition are
also described.
Kulcsszavak: magyar nyelvű glóbuszok Berlinből; egy glóbuszgyártó műhely: Ernst Schotte
Berlinben; aukciókon és hirdetésekben felbukkant Gönczy magyarította földgömbök a prágai
Felkl, valamint a Felkl és fia cégtől a prága melletti Roztokból; Virtuális Glóbuszok
Múzeuma.
Keywords: Hungarian-language globes from Berlin; a globe making factory: Ernst Schotte in
Berlin; globes appeared in auctions or advertisement translated into Hungarian by Gönczy
from Felkl in Prague and Felkl and son in Roztok near Prague; Virtual Globes Museum.
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Szőlőterületek eróziójának térbeli modellezése a Neszmélyi borvidéken
felszínközeli távérzékelés segítségével
TAKÁTS Tünde – ALBERT Gáspár
DOI: 10.30921/GK.73.2021.6.3
A kutatás során három szőlőterület egyéves megfigyelése zajlott 2019 júliusa és 2020 júniusa
között a Gerecse északi részén található Neszmélyi borvidéken. A területekről minden
évszakban pilóta nélküli repülőgépről készültek fényképsorozatok. A felvételek
fotogrammetriai feldolgozásával nagy felbontású digitális terepmodelleket állítottunk elő,
melyeket a talajerózió becslése során használtunk fel. A talajerózió mértékének
meghatározásához az általános talajveszteség-becslési egyenletet (USLE) alkalmaztuk. A
becslés során különös figyelmet kapott az évszakonként változó növényborítottság, illetve
csapadékmennyiség hatása. A gazdálkodás során a szőlészet által használt eróziócsökkentő
lépések egyikének, a sorok közötti gyepesítésnek a hatékonyságát is vizsgáltuk. A

talajveszteségre vonatkozó kvantitatív eredmények alapján számszerűsítettük, hogy a nyári
intenzív esőzések mennyivel jelentősebb eróziót váltanak ki, mint az őszi vagy téli csapadék.

Spatial modelling of the soil erosion in the Neszmély Wine Regions’
vineyards by means of near terrain remote sensing
Tünde TAKÁTS – Gáspár ALBERT
In this study, three vineyards in the Neszmély Wine Region, northern part of the Gerecse Hills
were investigated. The one-year monitoring of vineyards began in July 2019. A series of
photographs were taken of the vineyards from an unmanned aerial vehicle in all seasons. The
images were used for photogrammetric analysis to produce high-resolution digital terrain
models (DTMs) and orthophotos. The USLE (Universal Soil Loss Equation) model was used
to determine the extent of soil erosion. During the estimation, particular attention was paid to
the effect of seasonal variation in vegetation cover and rainfall. We also modelled the erosion
control effect of the inter-row grassing that is already used by the vineyards. The results confirm
and quantify that intense summer rainfall has a more significant effect on erosion compared to
autumn or winter rainfall.
Kulcsszavak: szőlőültetvények, talajerózió, UAV, USLE
Keywords: vineyards, soil erosion, UAV, USLE
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