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A május elején induló „fiatal erdõk ál-
lománynevelése” célprogramot a Vidék-
fejlesztési Minisztérium nemrég megje-
lent rendelete szabályozza. A támoga-
tási kérelemhez kötelezõen benyújtan-
dó a területmérési jegyzõkönyv és
a hozzá kapcsolódó vázrajz, ame-
lyen legalább 50 centiméteres pon-
tossággal fel vannak tüntetve a földte-
rület elhelyezkedését megadó EOV
koordináták.

Írásunkban a mûholdas helymegha-
tározáson alapuló területmérés techni-
kai feltételeit mutatjuk be, hogy minden
érintett számára segítséget nyújthas-
sunk a Magyar Közlönyben március 20-
án megjelent 25/2012. (III.20.) VM
rendelet által támasztott mûszaki kö-
vetelmények teljesítésére. Manapság a
legtöbb erdõ és mezõgazdálkodó tisztá-
ban van azzal, hogy az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EM-
VA) finanszírozott terület alapú támo-

gatások a pontosan meghatározott,
megmûvelt és a MePAR referenciarend-
szerbe beazonosított területhez kapcso-
lódnak. Ennél fogva a támogatás igény-
bevételéhez nélkülözhetetlen az érin-
tett határok pontos bemérése, mivel az
adott gazdálkodási tevékenységgel
érintett terület a legtöbbször eltér az er-
dõrészlet határvonalától, illetve az er-
dõrészlet-leírásban nyilvántartott terü-
lettõl. Tekintsük át a lehetõségeket.

A GNSS vevõk szerepe
A gondolatébresztõnek szánt bevezetés
alátámasztja azt a tényt, hogy napjaink-
ban egyre inkább felértékelõdik a hely-
hez kapcsolt információk szerepe. Ilyen
információk leggyorsabban és a leg-
költséghatékonyabban a mûholdas
helymeghatározás mérési eljárásaival
nyerhetõk. Az elmúlt évtized elején
még az USA globális helymeghatározó
rendszere, a GPS volt az egyetlen, a

Föld bármely pontján mûködõ navigá-
ciós rendszer. Mára azonban a GPS
elveszítette egyeduralmi pozícióját,
mert idõközben Oroszország jelentõs
fejlesztéseknek köszönhetõen 2011 ok-
tóberében teljessé tette saját rendszerét
GLONASS néven, amely 24 mûholdjá-
val szintén bárhol globális lefedettséget
biztosít.

Magyarországon az elmúlt 8 évben
tanúi voltunk a GPS-technika fokozatos
térnyerésének a gazdálkodáshoz nyúj-
tott terület alapú támogatások igénybe-
vételénél és kifizetés elõtti ellenõrzésé-
nél. A 2004 óta eltelt idõszakban szer-
zett tapasztatok alapján mára világossá
vált, hogy a GPS-rendszert megbízható-
an és hatékonyan lehet alkalmazni a tá-
mogatásigényléshez kapcsolódó terü-
letmérési-ellenõrzési feladatokban. Ez-
zel elkerülhetõ a nem megfelelõ igény-
lés szankcionálásaként elszenvedett ko-
moly anyagi veszteség.

Mûszaki megoldások az EMVA keretbõl
finanszírozott „fiatal erdõk állomány-
nevelése” program elvárásaihoz
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Az orosz vetélytárs megjelenésével és
– az egyelõre még ugyan nem használ-
ható – európai GALILEO-val a mûhol-
das navigációs rendszerek új, a jelenle-
ginél is összetettebb és egyben ponto-
sabb helymeghatározásra alkalmas vál-
tozatai jöttek létre. Így – a rendszerek
összefoglaló elnevezésére használt –glo-
bális navigációs mûholdrendszer (Glo-
bal Navigation Satellite System, GNSS)
nyújtotta elõnyöket együttesen kihasz-
nálni képes GNSS vevõk egyre nagyobb
létjogosultsággal rendelkeznek – az ál-
talában mérés szempontjából fedetlen-
nek és ideálisnak számító – mezõgazda-
sági területek mellett a GPS technológia
alkalmazhatósági korlátait egyes esetek-
ben már feszegetõ szélsõséges erdei kö-
rülmények között is.

Indokolt tehát az erdõgazdálkodók
számára költséghatékony megoldás-
ként egy önállóan is bármikor használ-
ható, a szükséges pontosságot biztosító
GNSS vevõ beszerzése. Amelyet az Or-
szágos Erdõállomány Adattárban szerep-
lõ aktuális erdõtérkép, illetve erdõrész-
let leírás digitális formában történõ
megvásárlása tehet teljessé a megfelelõ
kezelõszoftverben. A területmérési fela-
datokhoz használható vevõk üzemelte-
téséhez nem szükségesek földmérõ
mérnöki ismeretek, a mérést végzõ sze-
mélynek ugyanakkor feltétlenül tisztá-
ban kell lennie a méréstechnológiai
alapjaival ahhoz, hogy tudja mikor és
milyen mûszaki feltételek teljesülése
mellett használható a készüléke.

A rendelet által támasztott 
mûszaki követelmények

1. § (6): „mérési jegyzõkönyv: a terület-
határ-állandósítással ellátott határ-
pontok vázrajza, az Egységes Or-
szágos Vetületi Rendszerben lega-
lább ötven centiméter pontossággal
meghatározott határpontok koor-
dinátáinak feltüntetésével, valamint
a koordináták pontosságát alátámasz-
tó a készítõ és a kérelmezõ által aláírt
dokumentum, amely tartalmazza a
mért pontok által meghatározott
sokszög területét hektárban lega-
lább két tizedes jegy pontossággal,
a mérési mûszer típusát és pontos-
ságát, a körüljárási irányt;”

1. § (7): „területhatár-állandósí-
tás: olyan tevékenység, amely során a
faállománnyal borított terület esetében
a terület megközelítését szolgáló úthoz
legközelebb esõ határpontot határkaró-
val, majd a határ további pontjait az
összelátást biztosítva a határon lévõ fá-
kon fehér színû festéssel jelölik meg az-

zal a megkötéssel, hogy ha a terület ha-
tárán a támogatási idõszak alatt jelö-
lésre alkalmas fák nincsenek, a terület
töréspontjain határjeleket (határkaró-
kat) kell elhelyezni;”

8. § (4): „A támogatási kérelem-
hez mellékelni kell a mérési jegyzõ-
könyv másolati példányát,
amennyiben a 2. § a) pontja szerinti te-
vékenységet az erdõrészlet területhatár-
állandósítással elkülönített részterüle-
tén végzik.”

A mérési pontosságról
A mezõgazdasági területektõl eltérõen
az erdõ különösen extrém közeg a mû-
holdas helymeghatározás számára. Ez a
helymeghatározási technológia az ég-
boltra történõ szabad kilátás biztosított-
sága mellett idõmérésen alapuló távol-
ságmeghatározáson alapul. A helymeg-
határozás pontossága a mérést terhelõ
számos egyéb hibahatás mellett alapve-
tõen a mérés idõpontjában a mûholdak
égbolton való elhelyezkedésétõl, más-
részrõl a mérés környezetében található,
az égbolt egy részét kitakaró objektu-
mok elhelyezkedésétõl és méretétõl
függ. A Föld bármely pontján használha-
tó globális mûholdas helymeghatározó
rendszer alapfeltétele a 24 db mûhold
megléte, amely egy adott földrajzi hely
felett átlagosan 6-8 mûhold együttes lát-
hatóságát biztosítja a nyílt égbolton.
Könnyen belátható, hogy a GLONASS
helymeghatározó rendszer mai teljes ki-
építettségével a mérés közben látható
mûholdak száma megkétszerezõdött,
ezáltal a mérés pontosságát alapvetõen
befolyásoló mûhold-geometria kiemel-
kedõen javult. A GPS helymeghatározás
abszolút pontossága hivatalosan nyílt
égbolt mellett 5-20 m, a gyakorlatban 3-
8 m. A GPS+GLONASS rendszert együtt
használó vevõkkel ez az érték a gyakor-
latban nyílt égbolt mellett 1,3-3 m. A sza-
bad kilátást egyébként is erõsen korláto-
zó erdei körülmények között végzett
helymeghatározás esetében tehát meg-
alapozott a GNSS vevõk alkalmazása.

Korrekciók
A globális navigációs mûholdrendszer a
fentiek alapján önállóan azonban még
mindig nem alkalmazható kellõ bizton-
sággal a rendelet által támasztott 50 cm-
es mérési pontosságot megkövetelõ fel-
adat elvégzéséhez. Ennek egyik legfon-
tosabb oka az, hogy a rendszer önellen-
õrzõ képessége (integritása) egyelõre
elmarad a mûholdrendszerek tervezése-
kor alapul vett szigorú közlekedésbiz-
tonsági elõírásokhoz képest. A nagyobb

helymeghatározási pontosság elérése
céljából hozták létre az ún. kiegészítõ
rendszereket (Augmentation System). A
kiegészítõ rendszerek két típusát külön-
böztetjük meg aszerint, hogy a szolgál-
tatások elérése mûholdakon keresztül
(Satellite Based Augmentation System,
SBAS) vagy valamely földi kommuniká-
ciós csatornán (Ground Based Augmen-
tation System, GBAS) valósul meg. A ki-
egészítõ rendszerek lényegében két
szolgáltatást nyújtanak: egyrészt fokoz-
zák a GNSS vevõvel elérhetõ abszolút
helymeghatározás pontosságát, más-
részt információt szolgáltatnak a rend-
szer megbízhatóságáról és biztonságá-
ról. Több ilyen rendszer kezdte meg
mûködését az elmúlt években.

A mûholdas korrekciókról
Az EGNOS rendszer Európa területére
ingyenesen biztosítja az említett korrek-
ciós szolgáltatásokat valós idõben,
azonban – hasonlóan az ugyancsak
mûhold alapú, ráadásul meglehetõsen
borsos áron kínált Omnistar (VBS) szol-
gáltatáshoz – erdei körülmények között
nem tudja biztosítani a rendelet által
elõírt 50 cm-es pontosságot. Az említett
rendszerek használhatósága emellett
geomorfológiai helyzethez kötött,
ugyanis az EGNOS rendszer egyenlítõ
felett elhelyezkedõ, geostacionárius pá-
lyán mozgó mûholdjaira Magyarország
területérõl 30°-os magassági szög alatt
van – általában nyílt, fedetlen terepen –
szabad kilátásunk.

A földi korrekciós háttérrõl
A célprogram által támasztott 50 cm-es
mérési pontosság eléréséhez legkedve-
zõbb feltételekkel a GNSS Szolgáltató
Központon (http://gnssnet.hu) keresz-
tül juthatunk. Itt általában díjfizetés el-
lenében érhetünk el valós idejû és/vagy
utólagos korrekciós adatszolgáltatást,
ez utóbbira erdei körülmények között
akkor van szükség, ha nincs mobilinter-
net-lefedettség. 

A Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet (FÖMI) 2000-tõl fejleszti ezt az or-
szágos, földi telepítésû kiegészítõ rend-
szert, amelynek segítségével GNSS ké-
szüléktõl függõen akár centiméteres
pontosságú mérés is végezhetõ. A kor-
rekciós jelek interneten keresztül jutnak
el a GNSS vevõkre. A szolgáltatás igény-
bevételéhez adatszolgáltatási szerzõdés-
re, egy alkalmas vevõkészülékre és a
megfelelõ szoftverre van szükség. A
korrekció az Internetrõl egy GPRS ké-
pes mobiltelefonon keresztül (általá-
ban Bluetooth kapcsolaton) vagy a ve-
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võbe már eleve beépített GSM/GPRS
modemen keresztül (amelybe a hazai
mobilszolgáltatók valamelyikének SIM
kártyája behelyezhetõ) jut el a vevõre. A
szolgáltatás költsége tájékoztatólag 3 Ft
+ ÁFA/perc dm pontosságot biztosító
DGPS korrekciók, és 12 Ft + ÁFA/perc
centiméteres pontosságú RTK, ill. háló-
zati RTK korrekciók esetén. Ehhez a
költséghez még GPRS adatforgalmi díj is
társul. A szolgáltatás használhatósága
innentõl kizárólag a mobiltelefonos há-
lózati lefedettségen múlik.

A mérésekrõl
A GPS mérések egyik nagy elõnye, hogy
annak végrehajtásához látszólag nincs
szükség nagy szakértelemre, hiszen az
esetek jelentõs részében csupán a megfe-
lelõ mérõszoftver kezelésérõl és az áram-
ellátás biztosításáról kell gondoskod-
nunk. Ugyanakkor a mérések szakszerû
elvégzését körültekintõen meg kell ter-
veznünk. Jó eredményeket csak megfe-
lelõ mérõeszközökkel és megfelelõ mé-
rési eljárással érhetünk el. Az elvárt pon-
tosság függvényében a megfelelõ számú
mûhold és az optimális mûhold-geomet-
ria rendelkezésre állását mutató mérési
idõszak meghatározására van szükség,
ehhez kiválóan használható az online
elérhetõ Web Mission Planning szolgálta-
tás: http://asp.ashtech.com/wmp.

A rendelet követelményeinek meg-
felelõ méréseket különbözõ pontossági
kategóriákba sorolhatjuk. A pontossági
kategóriák a gyakorlatban jellemzõ
pontossági igényeken alapulnak és
meghatározzák a GNSS vevõnk felsze-
reltségét:

pontossági kategória ponthiba
szubméteres 0,20-0,50 m
deciméteres 0,05-0,20 m
centiméteres 5 mm – 50 mm

A szubméteres – deciméteres
pontossági igényekre erdei körülmé-
nyek között azok az ún. térinformatikai
vevõk használhatók, amelyek a GPS+
GLONASS mûholdrendszerrel együtte-
sen is tudnak mûködni, továbbá képe-
sek valamilyen valósidejû DGPS kor-
rekció vételére. Ezek a vevõk általában
már fázismérésre is alkalmasak, a fázis-
méréseket is bevonják a helymeghatá-
rozásba, azonban még mindig kézben
tartható kompakt eszközökrõl beszél-
hetünk. Javasolt vevõk L1 frekvenciás
geodéziai GNSS antennával: Ashtech
MobileMapper 100, Topcon GRS-1, Lei-
ca VIVA termékcsaládon belüli DGPS
Rover és xRTK megoldások.

Centiméteres pontossági igényeket
a geodéziai célú GNSS vevõkkel elégít-
hetünk ki. Ezek a vevõk már kivétel nél-
kül fázismérést dolgoznak fel, kettõ

vagy több mûholdrendszerrel együtte-
sen is tudnak mûködni, lehetnek egy
vagy többfrekvenciásak. A geodéziai
vevõk másik fontos jellemzõje a geodé-
ziai antenna, ami már többutas jelterje-
dést csökkentõ elemekkel van ellátva.
Javasolt vevõk L1, L2 frekvenciás geodé-
ziai GNSS antennával: Ashtech Promark
200, Ashtech Promark 800, Topcon
GRS-1 RTK kiépítésben, Leica VIVA ter-
mékcsaládon belüli RTK megoldások.

A fentiekben ajánlott valamennyi esz-
köz mellett kiemelten fontos szerepe van
az alkalmazott szoftvernek, amely a pon-
tos mérés végrehajtása mellett elkészíti a
rendeletnek megfelelõ mérési jegyzõ-
könyvet és a területszámítási vázraj-
zot. Erdõben történõ tájékozódásra
szükséges az erdõtervi térkép kezelése is
EOV vetületi rendszerben. Ideális eset-
ben mindezt egy szoftverben érhetjük el.

A GNSS rendszerek és a hozzá kap-
csolódó vevõk fejlesztésében napjaink-
ban kétségtelenül komoly verseny fo-
lyik, amely jótékony hatással van az in-
novációra. Érdemes idõben tájékozódni
az új követelményeknek megfelelõ és a
hazai piac igényeire szabott eszközök
beszerzési lehetõségeirõl, hogy min-
denben megfelelhessünk a jogszabály
mûszaki követelményeinek.

Hóber Balázs
DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.

ba járt fajdkakasra és zergére vadászni.
Északkelet-Magyarországon elõbb a
munkácsi uradalomban, utóbb a Mára-
marosban vadászott bérelt vadászterü-
leteken. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ülé-
sén már 1876-ban javasolta egy vadá-
szati védegylet megalapítását. Erre
azonban csak néhány évvel késõbb,
1881-ben, mások mellett báró Podma-
niczky Frigyes és Keleti Károly közre-
mûködésével került sor. Az Országos
Magyar Vadászati Védegylet alakuló ér-
tekezletén, 1881. május 20-án Nádasdyt
közfelkiáltással választották elnökké,
mely tisztét közmegelégedésre töltötte
be haláláig. A Védegylet célját a követ-
kezõképpen határozták meg: „Az egylet
a vadászat testedzõ és lelket üdítõ férfi-
as foglalkozáshoz a megfelelõ körök-
ben való terjesztése mellett megadni tö-
rekszik azon testületi szervezetet, mely
közgazdasági fontossága alapján megil-
leti; az okszerû vadtenyésztést és vadó-

vást, valamint kezelõit is megfelelõ olta-
lomban részesíti; a vadászat tudomá-
nyos és szellemi részét felkarolja ...”. 

Nádasdy elnöki kinevezését követõ-
en, még 1881-ben országos agancski-

állítást rendeztek Budapesten a Nem-
zeti Lovardában. A rendezõbizottság
elnöki tisztét ettõl kezdve tíz évig vi-
selte a gróf, de a hagyományossá váló
mustrákon lemondása után is szerepel-
tette trófeáit, sõt, uradalmainak díszes
agancsaival bemutatkozott az 1890-es
bécsi erdészeti és gazdasági kiállításon
is. A Védegylet folyóiratában, a Va-
dász-Lapban maga is szakcikkekkel je-
lentkezett. Az 1896-os Millenniumi ki-
állítás vadászati tárlatának fõ szervezõ-
je is Nádasdy gróf volt, és a korszak je-
les vadászai és vadaskert-tulajdonosai
között maga is jelen volt legszebb tró-
feáival. A kiállítás létrejöttéért kifejtett
kétéves szervezõmunkájának is szere-
pe volt abban, hogy Ferenc Józseftõl
megkapta a valóságos belsõ titkos ta-
nácsosi kitüntetõ címet. A vadászati si-
kerekben gazdag életút betetõzése az
1904-ben Batthyány Elemérrel és Szé-
chenyi Lajossal tett afrikai út volt, ami-
kor Nádasdy és társai fõként Szudán
területén vadásztak.

Bányai Balázs

(folytatás a 149. oldalról)




