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Térképészeti Tudományos 
Nap az MTA-ban

2016. december 9-én délelőtt első 
alkalommal került megrendezésre 
a Térképészeti Tudományos Nap a 
Magyar Tudományos Akadémia szék-
házában. A Földtudományok Osztálya 
Társadalom- és Természetföldrajzi 
Tudományos Bizottságainak 
Kartográfiai Albizottsága és az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke által szervezett rendezvény-
nek két lényeges motívuma volt: A 
2015–2016-os Térképek Nemzetközi 
Éve magyar rendezvényeinek a hiva-
talos lezárása, illetve Klinghammer 
István professzor üdvözlése 75. szüle-
tésnapja alkalmából.

A tudományos ülés díszvendége 
Georg Gartner professzor volt, a 
Nemzetközi Térképészeti Társulás 
volt elnöke, a bécsi Műszaki Egyetem 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Tanszékének a vezetője, aki a „The 
relevance of Cartography as a 
scientific discipline” című előadással 
nyitotta meg a rendezvényt. Izgalmas 
bemutatója során kifejtette a modern 
térképészet helyét és szerepét a mai 
tudományban. Ezután Klinghammer 
István professzor „A reneszánsztól a 
reformáció koráig – a topográfiai tér-
képezés kialakulása” című előadásá-
val összefoglalta a térképészet törté-
netének egy fontos fejezetét, a 15. és 
a 17. század között kiadott legjelleg-
zetesebb térképek és a hozzájuk kap-
csolódó művek bemutatásával. A követ-
kező, „Magyarország Nemzeti Atlasza 

legújabb kiadása” című előadás-
sal az MTA CSFK Földrajztudományi 
Intézet igazgatója, Kocsis Károly és 
Nemerkényi Zsombor, az intézet mun-
katársa a jelenbe repítette vissza a hall-
gatóságot. A gazdagon illusztrált, szá-
mos térképet tartalmazó előadás során 
a közönség naprakész információk-
kal gazdagodott az ország új nemzeti 
atlaszának a munkálatairól. A negye-
dik előadás is egy szerzőpáros műve: 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Földrajzi Intézetéből érkezett 
Bartos-Elekes Zsombor Nemerkényi 
Zsomborral együtt bemutatta közös 
előadásukat „Magyar László térké-
pei Kolozsvártól Gotháig” címmel. 
A jelenlevők először megismerhet-
ték a 19. században Közép-Afrikát 
kutató magyar utazó életének legfon-
tosabb momentumait, és utána rész-
letesen megismerkedhettek a Magyar 
Lászlótól fennmaradt kéziratos térké-
pekkel, illetve az ő munkássága alap-
ján más szerzők által készített térké-
pekkel is. A következő – „Tematikus 
térképek virtuális glóbuszokon” című 
– előadással Gede Mátyás, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék oktatója általános és mindenki 
részére érthető képet adott arról, 
milyen új megoldásokkal kísérleteznek 
a mai térképészek annak érdekében, 
hogy a tematikus adatok háromdimen-
ziós ábrázolása minél szemléletesebb 
legyen. Az ülés záró előadását Zentai 
László, az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék vezetője, a 
Nemzetközi Térképészeti Társulás 
főtitkára tartotta „Gondolatok a 

modern kartográfiáról” címmel. A 
több területet átölelő bemutatóban 
nem csak a kartográfia legújabb ered-
ményeiről és kihívásairól volt szó, 
hanem összefoglalóan is beszámolt 
a Nemzetközi Térképészeti Társulás 
jelenlegi tevékenységéről és jövőbeni 
terveiről.

Az ülésen elhangzott bemutatók 
tartalma megtekinthető a következő 
címen: http://lazarus.elte.hu/hun/mta-
kart/ttn-2016/ttn2016.htm. Ugyanitt 
letölthető a tudományos napra készí-
tett absztraktfüzet, amely az öt magyar 
előadás kivonatát tartalmazza.

Ezt az első tudományos ülést egy 
hagyományt teremtő rendezvény-
nek is tekinthetjük: a szervezők eltö-
kélt szándéka, hogy a továbbiakban 
minden évben megtartják ezt a tudo-
mányos napot, és ilyen módon lehe-
tőséget kínálnak a tudományos közös-
ségnek, hogy a magyar térképészet 
legújabb kutatási eredményeiről köz-
vetlenül tájékozódhasson.

Reyes Nunez José Jesús
ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék

***

Földmérőnap Baranyában

A Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság Pécsi 
Területi Csoportja Baranya megyei 
Mérnöki Kamara Geodéziai és 
Geoinformatikai Szakcsoportja a 
Pécsi Akadémiai Bizottság Földmérési 
és Térinformatikai Munkabizottsága 

Az ülésnap résztvevői (Fotó: Nemes)Georg Gartner, az ICA volt elnöke megnyitja a 
rendezvényt (Fotó: Nemes)
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közösen tartotta meg 2016. november 
24-én Földmérő napi rendezvényét.

A rendezvényt dr. Kukai Tibor 
a Baranya Megyei Mérnök Kamara 
elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében 
méltatta a már tradicionális rendez-
vény jelentőségét és azt, hogy ennek 
keretében a jelen lévő szakemberek 
mindennapi munkájukat is segítő új 
ismeretekhez jutnak.

A szakmai program keretében szá-
mos előadás foglalkozott a kataszter 
jelenét, jövőjét érintő, a magyaror-
szági alaphálózat megőrzésével kap-
csolatos kérdésekkel. Az új technikák, 
eszközök, a drónok ismertetésével, 
alkalmazási lehetőségeik bemutatásá-
val további előadásokban foglalkoztak. 
Külön előadás hangzott el a középfokú 
fölmérőképzés aktuális helyzetéről, 
terveiről.

Iván Gyula nagy érdeklődéssel 
kísért előadásában a kataszteri nyil-
vántartás ENSZ által is megfogalma-
zott továbblépési igényét ismertette. 
Az ENSZ-közgyűlés, az Isztambuli 
Nyilatkozatában sürgeti a népek és a 
bolygó javára a téradatok megosztá-
sát. A nyílt kataszteri információ jel-
szó és lehetőség a gazdasági fejlődés-
hez. Ennek érdekében a különböző 
fejlettségű országok, régiók esetében 
eltérő földügyi igazgatást kell létre-
hozni. A cél: 2030-ig az egész világon a 
80%-ban biztonságos birtoklás elérése. 
Ennek megvalósítása egyfajta paradig-
maváltást is igényel, ami azt is jelenti, 
hogy az analóg világot a digitális világ 
váltja fel. Új fogalomként jelent meg 
a negyedik dimenzió, ami a WEB 4.0 
technológián alapul. Az ötödik dimen-
zió egy esemény vagy eredmény előre-
jelzését jelenti. Új fogalomként jelent 
meg a dinamikus dátum bevezetésé-
nek igénye.

Az Iván Gyula előadásában ismerte-
tett tendenciák, ehhez kapcsolódó új 
fogalmak, úgy gondolom felkeltették 

olvasóink érdeklődését, szeretnénk 
remélni, hogy előadása lapunkban 
önálló cikk-ként is megjelenik.

Fekete László helyett, távollétében 
előadását Boda Géza tartotta meg.

Ismertette a geodéziai terve-
zői, szakértői minősítés és a tovább-
képzés jogszabályi feltételeit, a 
Földmérő Minősítő Bizottság jogkö-
rét. Összefoglalta az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésével, az ingat-
lan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenységgel kapcso-
latos részletes szabályozás néhány fon-
tosabb elemét. Külön kitért az elektro-
nikus adatszolgáltatás lehetőségeire, 
tartalmára, a záradékolással kapcsola-
tos előírásokra.

Kéri Gyula az osztatlan közös föld-
tulajdon megszüntetésével kapcso-
latos munkálatok – a keretmérés, az 
egyezségi tárgyalás, a kitűzés, a hely-
színi bemutatás, a változási vázrajz, a 
bejegyzés – Baranya megyei tapaszta-
latait ismertette.

Jugoszlávia szétesését és a polgár-
háborút követően kellett a szükséges 
intézkedéseket megtenni Dél-Baranya 
országhatárszakaszának aknamentesí-
tésére. Ennek a szerteágazó munkának 
főbb elemeit

 – - az aknagyanús határterület feltér-
képezését, kitűzését;

 – - az aknainformációs adatbázis lét-
rehozását;

 – - az aknagyanús területek mentesíté-
sét, az alkalmazott módszereket;

 – - az érintett területek rehabilitáció-
ját foglalta össze Angyal László elő-
adásában.

Sebők Tamás újszerű kérdéssel, a föld-
mérési alappontok közösségi, internet-
alapú helyszínelés bevezetésének lehe-
tőségével foglalkozott; ami nagyobb 
hatékonysággal biztosíthatja alapháló-
zati pontjaink fenntarthatóságát, védel-
mét, a pontokat illető társadalmi isme-
retek bővítését.

A pécsi középfokú földmérésokta-
tás történetét az 1967-ben a Komarov, 
később a Vegyipari, majd 2000 óta a 
Polláck Mihály szakközépiskolában 
folyó oktatás eredményeit, tapaszta-
latait foglalta össze előadásában Nagy 
Miklós. Beszélt az oktatás jelenlegi 
helyzetéről, a földmérő-, a földügyi és 
térinformatikai technikusképzésről, 
az esti képzésről és az ezekre épülő 
szaktechnikusképzésről, az iskolai kép-
zést kiegészítő, jól működő partneri 
kapcsolatokról.

Az oktatás jövőjéről szólva a beisko-
lázás hátrányaként a csökkenő tanu-
lólétszámot, előnyként a tradíciót és 
a képzett, elhívatott oktatói gárdát 
említette.

Varga Zoltán összefoglaló tájékozta-
tót adott az általuk forgalmazott leg-
újabb Triump műszercsalád, széles-
körű felhasználási lehetőségeiről, az 
egyre népszerűbb drónok lehetőségeit 
bővítő fejlesztésekről.

Hasonló témakört érintő előadásá-
ban Horváth Zsolt az alacsony magas-
ságban végzett repülések légi térképé-
szeti tapasztalatait ismertetve.

Érdekes előadást hallgattunk meg a 
pécsi Polláck földmérő szakközépis-
kola két tanulójától Lupek Richárdtól 
és Docki Tamástól a „parlagfű felmé-
rése drónnal” címmel.

Ismertették a területkiválasztás 
szempontjait, a repüléstervezést, az 
illesztőpontok elhelyezését, a magas-
sági meghatározást, a kiértékelés mene-
tét, a különböző spektrumok beállítá-
sát, a tanulóterület kiválasztását, az 
osztályozás raszter-vektor konverzió 
menetét és végül a fertőzött területek 
kimutatását.

Jól szervezett, aktuális tematikát 
választó rendezvénynek lehettünk 
résztvevői.

Köszönet a rendező gárdának.
Összeállította dr. Riegler Péter


