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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)


