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Angol nyelvű térképész 
mesterszak az ELTE-n

Magyarországon a felsőoktatási 
intézményeknek szigorú akkreditá-
ciós követelményeknek kell megfe-
lelniük. Ez nemcsak az egyes intéz-
ményekre, de azon belül a karokra, 
illetve az intézmény által gondozott 
összes szakra érvényes. Az indítható 
alap- és mesterszakokat egy tartalmi 
szempontból rendszeresen frissített 
kormányrendelet sorolja fel. A fel-
sőoktatási intézmények ezen szakok 
indítását kezdeményezhetik a Magyar 

Akkreditációs Bizottság (MAB) enge-
délyével, de ehhez bizonyítaniuk kell, 
hogy rendelkeznek a szakindításhoz 
szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lekkel. A MAB szakindítási engedé-
lye birtokában az intézményeknek 
joguk van az adott szakot a magyartól 
eltérő nyelven is meghirdetni: ehhez 
a szakindítási dokumentumokat a ter-
vezett képzés nyelvén is be kell nyúj-
tani engedélyeztetésre a MAB-hoz. 
Természetesen ebben az esetben az 
idegen nyelvű és a magyar nyelvű kép-
zésnek tartalmilag lényegében azonos-
nak kell lennie.

A felsőoktatásba kerülő hallgatók 
létszáma demográfiai okokból már 
néhány éve elkezdett csökkenni. Mivel 
a felsőoktatás finanszírozása alapve-
tően a hallgatói létszámtól függ, így 
a felsőoktatási intézmények idegen 
nyelvű képzések indításával tarthat-
ják szinten, esetleg növelhetik a költ-
ségvetési forrásukat. Természetesen 
nemzetközi szinten a hazai felsőokta-
tás megfelelő anyagi háttér hiányában 
nem lenne képes versenyezni olyan 
intézményekkel, amelyek akár tandíj-
mentes képzést is kínálnak a külföldi 
hallgatóknak. Az ELTE Informatikai 

nyelvű, különböző felszereltségű föld-
gömbjeiről. A magyarítás Gönczy Pál 
munkája. Ebben a fejezetben esik szó 
az első, sorozatban gyártott, magyar 
készítésű Csasznyi-féle tellúrium-
lunáriumról is.

Kogutowicz Manó és a Magyar 
Földrajzi Intézet föld- és éggömbjei 
című fejezetben a szerző arról a gló-
busz- és térképkiadói vállalkozásról 
szól, amelyik igazi hazai művekkel vál-
totta fel a hosszú ideig csak külföldi 
cégek magyarított munkáira támasz-
kodó iskolaitérkép-ellátást (ide értve 
természetesen a glóbuszokat is). Ki kell 
emelnünk, hogy az igényes kartográfiai 
kivitelezésű, különböző felszereltség-
gel forgalmazott földgömbjeik mellett, 
1910-ben kiadták a második, és egyben 
sajnos az utolsó magyar szerkesztésű 
éggömböt is, amely Kogutowicz Károly 
munkája. A Kogutowicz családon túl 
Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő neve is 
fémjelzi az Intézet működését.

A magyar földgömbkészítés arany-
kora című fejezetben a szerző a Kókai 
Lajos kiadásában igen gazdag átmé-
rősorozattal, 1930 és 1943 között 
megjelent földgömböket ismerteti, a 
cég 1953-ig „rejtőzködve” a Fővárosi 
Neon Földrajzi Tanszerosztálya néven 
kiadott, a háború utáni politikai álla-
potokkal felülírt glóbuszaival együtt. 
Sor kerül a korszak talán legjelentősebb 
alkotása, a Turner-féle domborglóbusz 
bemutatására, és megismerkedhetünk 

a nagy neveket felsorakoztató alko-
tógárdával: Kókai Lajos (kiadó), 
Kogutowicz Károly (szerkesztő), 
Takács József (a névrajz összeállítója), 
Turner Ferenc és Jánosfalvi János (raj-
zoló), M. kir. Honvéd Térképészeti 
Intézet (nyomda), Turner István 
dombortérképészete (készítő).

A Fővárosi Neon Földrajzi 
Tanszerosztály új földgömbjei Füsi 
Lajos nevéhez köthető glóbuszok, 
amelyek névrajzának összeállításá-
ban jeleskedett a később az ELTE 
Térképtudományi Tanszékének nagy-
szerű tanára.

A Kartográfiai Vállalat földgömbjei. 
A magyar glóbuszkiadás szakirodalmá-
ban érdemtelenül háttérbe szoruló cég 
e területen végzett munkája a korábbi-
aknál végre méltóbb szinten említtetett 
meg a szerző e művében, és még a cég 
által az egykori Kelet-Németországból, 
a Német Demokratikus Köztársaságból 
származó, magyar nyelven kiadott gló-
buszok is bemutatásra kerültek, amely-
nek névrajza természetesen a vállalat-
nál készült.

Magyar elsők címmel született a 
zárófejezet. Ebben a szerző külön-
böző szempontok alapján (a megjele-
nés ideje, a méret, a tematikus tarta-
lom stb.) sorolja fel az elsőnek tartott 
magyar glóbuszokat.

A könyvet angol nyelvű összefoglaló 
zárja (a fordítás Gercsák Gábor munká-
ját dicséri).

Az igen alapos lektori munkát Bartha 
Lajos végezte.

A mű hitelességét az igen nagyszámú 
utalás, egykorú idézet és hivatkozás 
is alátámasztja, ami azonban rontja a 
könyv olvasmányosságát. Az illusztrá-
ciók döntő hányada különböző glóbu-
szokról készült jól sikerült fénykép-
felvétel vagy korabeli újságcikkekről, 
tanulmányokból származó reproduk-
ció. Sajnálatos azonban, hogy gyakran 
a VGM-hez használt köztes munkafá-
zisból nyert, nevezetesen a négyzetes 
hengervetületté transzformált glóbusz-
szegmensek esetenként erősen torzult 
képei szolgálnak illusztrációként, így 
a kevésbé hozzáértő szemlélő csodál-
kozhat, hogy miért különböző méretű, 
különböző betűtípusú megírásokat 
lát például az ugyanabba a kategóri-
ába tartozó települések esetén a más-
más szélességeken fekvő lakott helyek 
esetében.

Az igényes tipográfia, tördelés, kép-
szerkesztés és nyomdai, kötészeti kivi-
telezés egyaránt a Zrínyi Kiadó gon-
dos munkáját dicséri, így a könyvészeti 
szempontból is kiemelkedő mű méltó 
helyet foglalhat majd el mind a tér-
képész szakemberek, a gyűjtők, a 
kultúrtörténészek, mind az érdeklődő 
nagyközönség könyvespolcain.

Dr. Márton Mátyás 
professor emeritus
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Karán a programtervező informati-
kus alap- és mesterképzést már évek-
kel ezelőtt akkreditálták angol nyel-
ven, de legfeljebb az alapképzésre 
volt kisszámú jelentkezés a fejlődő 
országokból.

Az Európai Unió Erasmus-programja 
keretében már évek óta érkeznek 
Magyarországra külföldi hallgatók, 
akiknek az első időszakban csak 
néhány tantárgyat, de mostanában 
már teljes szemeszternyi angol nyelvű 
képzést kell biztosítani. Az Erasmus 
kiváló alkalmat biztosított az intéz-
ményeknek, hogy felkészüljenek arra, 
hogy angol nyelven is képesek legye-
nek oktatni.

Az Erasmuson kívül az első komo-
lyabb változást a brazil állam által támo-
gatott „Tudomány, határok nélkül” ösz-
töndíjprogram jelentette, melynek 
keretében nagyszámú brazil hallgatót 
küldtek egy éves angol nyelvű rész-
képzésre Európába. Magyarországra 
is több száz brazil hallgató érkezett: 
az ELTE-re a legtöbben a programter-
vező informatika szakra jöttek, de a 
térképész szakra is beiratkozott egy-
egy hallgató. A legtöbb szakon még az 
Erasmus-hallgatókkal együtt sem lehe-
tett volna az angol nyelvű képzés rentá-
bilis, ráadásul a brazil program is félbe-
szakadt a brazil gazdasági és politikai 
problémák miatt.

A nemzetköziesítés elősegíté-
sére dolgozta ki a magyar kormány a 
Stipendium Hungaricum programot. 
Ennek oktatáspolitikai célja, hogy elő-
segítse a magyar felsőoktatás határo-
zott nemzetközi megjelenését, minő-
ségfejlesztését, erősítse a magyar 
tudományos elit külföldi kapcsola-
tait, növelje a felsőoktatási intézmé-
nyek kulturális sokszínűségét, és nép-
szerűsítse a világban a versenyképes 
magyar felsőoktatást. Magyarország 
és a partnerországok oktatásért fele-
lős minisztériumai közötti nemzet-
közi megállapodások alapján az egyes 
országok meghatározott számú kvó-
tára jelölhetnek leendő hallgatókat 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. 
A hallgatók a megállapodásban rögzí-
tett tudományterületeken rész- vagy 
teljes képzésen vehetnek részt alap-, 
mester- vagy doktori szinten, ha felvé-
telt nyernek az adott intézmény kép-
zésére. Jelenleg 53 országgal van ilyen 

megállapodás, lehetővé téve, hogy 
évente több száz hallgató kezdje meg 
tanulmányait Magyarországon.

A Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszéken mi is 
készültünk erre a feladatra, hiszen a 
tanszék minősített oktatói mind képe-
sek angol nyelvű órák tartására. A mes-
terszak indítási dokumentumát lefordí-
tottuk angol nyelvre, és megszereztük 
az Oktatási Hivatal engedélyét a szak 
angol nyelvű indítására. A képzés meg-
egyezik a magyar nyelvű szakkal, azzal 
az eltéréssel, hogy az angol nyelvű kép-
zésben a hallgatók a nyári terepgya-
korlat helyett majd szakmai gyakorla-
ton vesznek részt. Egy évet szerettünk 
volna szánni a meglévő oktatási anya-
gok lefordítására és adaptálására, de 
az egyetem intézményfejlesztési ter-
véhez igazodva előre kellett hoznunk 
a képzés indítását 2016 szeptembe-
rére. Az indítási engedélyt szinte csak 
a szakok meghirdetési határideje előtt 
néhány nappal kaptuk meg, így nem 
volt idő komoly promócióra. Ennek 
ellenére 7-8 felvételi jelentkezést kap-
tunk, de ezek egy része nem (vagy 
csak késve) kapta meg a küldő ország 
támogatását, vagy az írásbeli felvételi 
teszt eredménye nem volt megfelelő. 
A felvételik lezárulása után is voltak 
olyan hallgatók, akik más hazai intéz-
ményből szerettek volna átjönni a mi 
képzésünkre. Ez egy viszonylag hosz-
szadalmas eljárás, mert ehhez mind a 
küldő országnak, mind a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjakat itthon koor-
dináló Tempus Közalapítványnak is 
hozzá kell járulnia.

Végül négy hallgató tudta megkez-
deni a képzést 2016 szeptemberé-
ben, és ők sikeresen be is fejezték a 
képzés első szemeszterét. A hallga-
tók négy országból (Azerbajdzsán, 
Irak, Jordánia, Palesztina), különféle 
alapképzettséggel (informatika, föld-
rajz, térinformatika) érkeztek, ami az 
oktatás szempontjából esetenként 
komoly kihívást jelent. Ugyanazokat 
az órákat kínáljuk a bejövő Erasmus-
hallgatóknak is, így a hallgatói létszám 
már az első félévben is 5-10 fő volt min-
den órán.

Természetesen egy félévnyi okta-
tás után még nem lehet messzemenő 
következtetéseket levonni, de ismerve 
az egyetem más szakjainak első tapasz-
talatait, szerencsésnek tekinthetjük 
magunkat: a külföldi hallgatók szorgal-
masak, óralátogatásuk példás, angolul 
jól tudnak. Reméljük, hogy a következő 
években az érdeklődés növekedni fog, 
és évente 8-10 hallgatóval már rentábi-
lis lesz a képzés.

Dr. Zentai László

Geodézia és 
Kartográfia 2016

Társaságunk és az FM Földügyi 
Főosztály közös lapja a Geodézia és 
Kartográfia 2016-ban is hat alkalom-
mal, alkalmanként 32 oldalon jelent 
meg. Lássuk, hogyan sikerült kitölteni 
ezeket az A/4-es lapokat! A rendelke-
zésre álló 192 oldalból a borítók, tar-
talomjegyzék és a támogatóink hir-
detései 26,5 oldalt (14%) foglaltak 
el. A tudományos publikációknak, 

A tartalmi elemek aránya lapszámonként oldalakban számolva.
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szakcikkeknek 106 oldal (55%) jutott, 
míg a szemlecikkek, tudósítások 59,5 
oldalt (31%) töltöttek meg.

A szűkös terjedelem és a ritka meg-
jelenés 20 szakmai publikáció közzé-
tételére volt elég. Földügyi témában 
3, a földmérés, geodézia területéről 
4, a kartográfiai szakterületről 6, tér-
informatikai tartalommal 2 és szak-
matörténettel kapcsolatban 5 cikket 
tudtunk az olvasókhoz eljuttatni. Hét 
szemlecikkünk szintén történeti jel-
legű volt. 13 rendezvényről tudósítot-
tunk lapunk hasábjain és 4 alkalom-
mal számoltunk be írásban is az MFTTT 
testületeinek üléseiről. Hogy aktualitá-
sunkat ne veszítsük el, a kéthavonkénti 
megjelenés miatt elsősorban a lapzár-
tát közvetlenül megelőző időben lezaj-
lott események beszámolóit igyekez-
tünk közölni. A többi rendezvényről 
az MFTTT honlapján tájékozódhattak 
olvasóink. Az év folyamán 12 kollégánk 

kitüntetéséről, elismeréséről írtunk és 
szakmán hat jeles képviselőjétől vet-
tünk végső búcsút hasábjainkon.

Ez évi első lapszámunkat kézbe véve 
a kedves olvasó egy örvendetes tény-
nyel szembesülhetett: kicsit „meghí-
zott” a folyóirat. 2017-től 48 oldalas 
terjedelemben, de továbbra is kétha-
vonta fog megjelenni a Geodézia és 
Kartográfia. Az egyes lapszámokat – 
elsősorban adminisztratív megfonto-
lásokból – nem számpárokkal (a hóna-
poknak megfelelően), hanem 1-től 6-ig 
terjedő sorszámmal fogjuk azonosí-
tani. Kilencévi eredményes munkál-
kodás után 2016. december 31-ével 
dr. Riegler Péter megvált a szakla-
punk főszerkesztői tisztjétől. A tulaj-
donosi jogokat is gyakorló IB-nek az 
FM Földügyi Főosztállyal egyeztetett 
döntése alapján 2017. január 1-től Buga 
László látja el a főszerkesztői teendő-
ket. Változtatni kívánunk a korábbi 

lapszámok tartalmának on-line elérhe-
tőségén is. A megjelenő számok elő-
zetese és a korábbi számok tartalom-
jegyzéke, az egyes számok cikkeinek 
összefoglalói és a szemlében olvas-
ható tartalom pár évre visszamenőleg 
most is elérhető a Társaságunk hon-
lapján. Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékének támo-
gatásával rövidesen megjelenik a hon-
lapon az a keresőfelület, amelyen egy-
szerűen visszakereshetőek lesznek a 
korábbi évek publikációi nem csak lis-
tából, hanem kulcsszavak segítségével 
történő kereséssel is. Reméljük, nem 
kell sokat várnunk erre az eszközre, 
amely emelni fogja lapunk publiká-
ciós értékét is, vonzóbbá téve a szer-
zők számára tudományos közlemé-
nyeik médiumaként.

Buga László

Időpont MFTTT Rendezvények

2017. március 22. 
(szerda)

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 
Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium Darány Ignác-terem 

A belépés ingyenes, de jelentkezéshez kötött. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, köztük iskolai csoportokat. 

Jelentkezni egyénileg a www.mfttt.hu honlapon online, ill. csoportok részére az 
mfttt.titkarsag@gmail.com címen e-mailben, vagy a 20/5050393 telefonon lehet.

2017. március 23. 
(csütörtök)

Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap 
Helyszín: MH GEOSZ Kultúrterme, Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. 

Az akkreditált rendezvény részvételi díjas. 
A jelentkezés feltételeiről a www.mfttt.hu weboldalunkon tájékozódhatnak.

2017. május 18-21
XVIII. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ

Helyszín: Erdély, Tusnádfürdő 
Bővebb információ a konferencia honlapján: http://geodezia.emt.ro

2017. július 6-8.

MFTTT VÁNDORGYŰLÉS
Helyszín: PTE KPVK, Szekszárd, Rákóczi utca 1. 

Szervezés alatt, de az előzetes program hamarosan megjelenik honlapunkon.
Kérjük kísérje figyelemmel www.mfttt.hu weboldalunkat






