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Bevezetés 

1A Geodézia és Kartográfia c. szakla-
punk 2016. évi utolsó és a 2017. évi 
első számában a szerkesztőség, a fenti 
cím alatt tanulmányom két részét 
közölte. Az ottani bevezetésben már 
utaltam arra, hogy a rendszerváltás 
utáni időszak eseményeinek megírása 
egy másik tanulmány tárgya lenne. 
Azóta telefonon többen megkerestek, 
és arra biztattak, hogy írjam meg a III. 
részt is.

Vonakodtam ezzel az időszakkal fog-
lalkozni, tekintettel annak kényes vol-
tára. Ez az időszak azért kényes, mert 
a magyar Állami Földmérés 160 éves 
története során soha annyiszor és 
annyian nem avatkoztak a működé-
sébe a politika részéről, mint a rend-
szerváltás után. Tették úgy, hogy ezt az 
elsősorban műszaki, mérnöki testüle-
tet munkájában megzavarták, ellehetet-
lenítették, szétszabdalták, és gyakorla-
tilag felszámolták. Sajnos ma már nem 
beszélhetünk egységes magyar Állami 
Földmérésről, mint a magyar geodézia 
és térképészet hazai és nemzetközileg 
is elismert és becsült testületéről.

Hallgatva többek tanácsára, szük-
ségesnek láttam a magyar Állami 
Földmérés rendszerváltás utáni hely-
zetével foglalkozni. Eredetileg 2016 
végével akartam szakmatörténeti tanul-
mányomat lezárni, de megfogadva dr. 
Niklasz László volt minisztériumi főosz-
tályvezető tanácsát, az eseményeket 
csak 2010-ig tárgyalom. Tanulmányom 
alapjául a Geodézia és Kartográfia c. 
szaklapunk 20 évnyi példányai, (össze-
sen 10 890 oldal terjedelemben) szol-
gáltak. Ebből a hatalmas mennyiség-
ből, – mint forrásból, – válogattam ki 
azokat a tanulmányokat, melyeket a fel-
használt irodalom jegyzékében, idő-
rendi sorrendben közlök.

1 Jelen írás a Geodézia és Kartográfia 
2016/11–12. és 2017/1 számában megje-
lent tanulmányok folytatása.

Történelmi visszapillantás

Úgy éreztem, hogy a jobb érthetőség 
érdekében szükséges a rendszervál-
tás körüli időszak történelmi (politi-
kai, gazdasági, társadalmi stb.) esemé-
nyeit felidézni.

A rendszerváltás hazánkban békés 
körülmények között ment végbe. 1990-
ben, a szabadon választott többpárti 
Parlamentnek,– és az általa választott 
kormánynak – nehéz dolga volt. Át 
kellett vezetni a magyar társadalmat a 
korábbi egypárti, kollektivizált, (álla-
mosított) diktatúrából, a többpárti, 
magántulajdonon alapuló demokráci-
ába. Annak ellenére, hogy a polgárok 
kezdetben örömmel fogadták a szabad-
ságot és a függetlenséget, az új politika 
mégis szembekerült a magyar társada-
lommal, melyet közel fél évszázadon 
át, más szellemiségben neveltek. A gaz-
daság 98%-a állami, vagy szövetkezeti 
tulajdonban volt, míg a magántulaj-
don mindössze 2%-ot tett ki. Ezt a gaz-
daságot magánosítani (reprivatizálni) 
hatalmas kihívást jelentett. (Romsits 
2005.)

Ki kellett építeni a demokratikus 
államberendezkedés politikai, jogi, 
gazdasági, katonai, kulturális stb. szer-
kezetét. Ehhez a feladathoz járult még 
a nyomasztó méretű államadósság, 
a magántőke szinte teljes hiánya, az 
elavult szerkezetű gazdaság moderni-
zálása és a nagymértékű munkanélkü-
liség. (Romsics 2005)

Ebből a helyzetből gyors kilábolásra 
nem lehetett számítani. A gazdaság 
szerkezeti átalakítása, valamint az ezzel 
szorosan összefüggő szellemi (képes-
ségbeli) igazodás a tőkés viszonyok-
hoz, – nehezen ment. Ráadásul, – attól 
függően, – hogy a többpárti választá-
sok eredményeképpen melyik politi-
kai kurzus került kormányra, – más és 
más elképzelés alakult ki arról, hogy 
mi a helyes út.

14 évi vajúdás után, 2004-ben, 
Magyarországot felvették az Európai 

Unió tagállamai közé. Ez több szem-
pontból is könnyített a helyzeten. 
A brüsszeli adminisztráció – felzár-
kózási alap címén – vissza nem térí-
tendő tőkét pumpált a magyar gaz-
daságba, ugyanakkor a modernizáció 
számára tágra nyíltak a kapuk a fejlett 
technika előtt (korábban ugyanis az 
EMBARGÓ2 miatt ez nem volt lehetsé-
ges). Kellemetlen hozadéka volt a nagy-
fokú infláció, a beáramló tőke profit-
kiáramlása, (5–10 évi adómentesség), 
valamint a megnövekedett bűnözés. 
(Romsics 2005.)

Hazai tőke hiányában – a talpon 
maradáshoz – át kellett engedni (pri-
vatizáció formájában) a nyugati cégek-
nek a magyar energiaipart, az élelmi-
szeripart, az építőipart, a közlekedés 
egy részét, a szállodaipart, a nagyke-
reskedelmet, valamint az ingatlanpiac 
jelentős részét. A külterületi földek 
eladását – a külföldiek számára – a tör-
vény tiltotta. Ennek ellenére, korábban, 
illegális módon, történtek – külföldiek 
részéről – földvásárlások (zsebszer-
ződések). Arra számítottak az ebben 
résztvevők, hogy a 10 éves moratórium 
letelte után (2014), a zsebszerződése-
ket legalizálni lehet. Ennek megakadá-
lyozására törvény született.

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
1990–1998 között

A rendszerváltás után – és annak 
következményeképpen – kialakult 
helyzet hatással volt a magyar Állami 
Földmérés szervezetére és tevé-
kenységére. Az új Kormány felállá-
sával átalakultak a minisztériumok. 
Megszűnt a MÉM, helyette ismét 

2 Embargó, spanyol szó, jelentése elkobzás 
(lefoglalás). A hidegháború idején a tech-
nikailag fejlett nyugati országok tilalmi 
összefogása volt, hogy fejlett technikai esz-
közt ne lehessen kommunista országokba 
exportálni. A tiltott eszközökről nemzetközi 
(COCOM) lista készült az ENSZ felügyelete 
alatt.

Politika a magyar állami földmérésben, avagy  
állami földmérés a magyar politikában a rendszerváltás 
után, III. rész1

Székely Domokos
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Földművelésügyi Minisztérium ala-
kult. Ezen belül megszűnt a Földügyi 
és Térképészeti Hivatal, és helyette 
egy kis létszámú Főosztály (FTF) léte-
sült. Vezetőjévé, Nagy Ferenc József 
miniszter Zsámboki Sándort nevezte 
ki. Zsámboki négy éven át (1994-ig) irá-
nyította a magyar Állami Földmérést. 
Személyében olyan földmérési (mér-
nök) szakember került a legfelsőbb 
vezetői székbe, aki a szakma minden 
lépcsőfokát végigjárta, és rálátása volt a 
szakterületre.(Ezt azért hangsúlyozom, 
mert a későbbiekben látható lesz, hogy 
ez sajnos nem mindig volt így.)

Zsámboki Sándor

Zsámbokinak igen sok nehézség-
gel kellett szembenéznie. Elsőként 
talán említeni kell a korlátozott pénz-
ügyi lehetőséget. Ez azzal van össze-
függésben, hogy a rendszerváltáskor 
az ország a pénzügyi csőd szélén állt. 
Miközben ugyanis a feladatok iránti 
igény (privatizáció, kárpótlás, földfor-
galom, részaránykiosztás, adatszolgál-
tatás stb.) állandóan nőtt, addig az erre 
szánt pénzeszköz állandóan csökkent. 
Az állami megbízások részbeni elma-
radása súlyosan érintette a geodéziai 
vállalatokat, melyek (BGTV, KV, PGTV, 
FÖMI) elbocsátásokra kényszerültek. 
Sok földmérő, geodéta, topografus, 
kartografus állás nélkül maradt. 
Országosan mintegy 1000 szakember 
váltott ki vállalkozói engedélyt.

Az 1991. évi XXV. sz. törvény ren-
delkezett: „a tulajdonviszonyok ren-
dezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kárpót-
lásáról.” (1991/3) Ez hatalmas feladat 

elé állította az Állami Földmérést. 
Zsámboki erről 1991 októberében 
szaklapunkban így írt: „Földhivatali 
munkatársaink már hónapok óta 
végzik azt az igen nagy szakmai és 
fizikai helytállást igénylő munkát, 
melyet a tulajdonjog igazolása jelent. 
Tevékenységük minden dicséretet 
megérdemel, hiszen az eddig elintézett 
mintegy 250 000 ügy mellett elenyé-
sző a panaszok száma.” (Zsámboki 
1991/3)

A növekvő feladatok mellett gon-
dot okozott az elavult technikai hát-
tér, a modernizáció hiánya. Ezen igye-
kezett segíteni a PHARE3-program. 
Ennek keretében a 135 földhivatalt és 
a geodéziai vállalatokat modern szá-
mítástechnikai eszközökkel és geodé-
ziai műszerekkel látták el. Zsámboki 
1992-ben a projekt menedzselé-
sével dr. Niklasz főtanácsost bízta 
meg. (1992/2) A PHARE keretében 
modernizációs célra, a magyar Állami 
Földmérés, az EGK részéről (Európai 
Gazdasági Közösség, az EU elődje) 12 
millió ECU-t, Svájctól 1,2 millió frankot, 
az NSZK részéről 900 ezer márkát, és a 
magyar költségvetéstől 2 milliárd forin-
tot kapott. Ebből a támogatásból a föld-
hivatalok és a FÖMI 746 db munkahe-
lyi számítógépet, 119 db lézer- és 627 
db mátrixnyomtatót, valamint számos 
más fontos, járulékos eszközt kaptak. 
(Niklasz 1995/2)

Zsámboki az MFTTT 1992. évi ván-
dorgyűlésén, a földhivatalokkal szem-
beni türelmetlenségre utalva (nagy 
restancia, lassú ügyintézés) a követ-
kezőket mondta: „A nagyfokú ingat-
lanmozgás, földforgalom, a privati-
záció, az önkormányzati ingatlanok 
értékesítése, a kárpótlással kapcso-
latos problémák esetenként a duplá-
jára növelték a hivatali forgalmat.” 
(Zsámboki 1992/5) Itt jegyzem meg, 
hogy az Igazságügyi Minisztérium 
részéről felvetették a bíróságok mel-
lett régen működött Telekkönyvi 
Hivatalok újbóli felállítását, ami az egy-
séges ingatlan-nyilvántartási rendszer 

3 PHARE = Poland-Hungary Assistance for the 
Reconstruction of the Economy = Lengyel-
ország és Magyarország gazdasági átalakítá-
sához nyújtott segélyprogram. 1989 és 1999 
között működött. Az Állami Földmérés terü-
letén 1992-ben indult. (Dr.Niklasz László 
levélbeni közlése 2017-ben.)

megszüntetését jelentette volna.(Erről 
később még szó lesz.)

A hazai földprivatizáció nagysá-
gát (számszerűségét) jól mutatják dr. 
Niklasz László adatai: „A gazdaság 
átalakulását kísérő földprivatizá-
ció Magyarország területének több 
mint a felét, 5 700 000 hektárt érin-
tette. Ha ebből a számból levonjuk 
az 1,2 millió hektár erdős területet, 
akkor láthatjuk, hogy 4,5 millió hek-
tár mezőgazdasági művelés alatt álló 
területről van szó.” Dr. Mihály Szabolcs 
megállapítása szerint „Az 1973 utáni 
új kataszteri térképek EOTR-ben 
készültek, fotogeodéziai módszerrel. 
Készenléti állapotuk 41,2%, 12 000 
db térképszelvény. A régi méretará-
nyú kataszteri térképek készenléti 
foka pedig 58,8%.” (Mihály 1992/1) 
Igazat kell adni Mihálynak amikor a 
továbbiakban ezt írja: „Kataszteri tér-
képek terén az ország rendkívül elma-
radott. A kataszteri térképek felmérési 
állapota minőségileg alacsony, ezek 
pótlása digitális új felméréssel, illetve 
a meglévő térképek digitalizálásával 
rendkívül költséges feladat.” (Mihály 
1992)

A magyar Állami Földmérés történel-
mileg hagyományos feladata (közel l00 
éven át) az alappontsűrítés (háromszö-
gelés), a kataszteri felmérés, valamint 
az adatok és térképek tárolása és for-
galmazása volt. Az előző bekezdésben 
idéztem annak megállapítását, hogy 
milyen volt a magyar kataszter állapota 
közvetlen a rendszerváltás után. Most 
néhány szót idézek az alapponhálózat 
1991-es állapotáról, mely biztató képet 
mutat. Dr. Mihály Szabolcs erről így 
írt: „1949-ben egy új, magyar geo-
déziai alaphálózat kialakítása kez-
dődött, melyet geodéziai vállalatok 
készítettek. A hálózat jelenlegi álla-
pota a következő: elkészült 167 db I. 
rendű pont, 2120 db III. rendű pont. 
(A másodrendű hálózat elmaradt. 
Lásd Regőczi Takarékos háromszöge-
lés 1950/3–4). Továbbá 4790 db IV. 
rendű főpont, valamint 40 000 db IV. 
rendű hálózati pont. A hálózat teljes 
befejezése, GPS támogatással, 1994-re 
várható.” (Mihály 1992/1)

Az 1994 tavaszán lebonyolított 
választás következtében a magyar poli-
tikában kurzusváltás történt. Dr. Lakos 
László földművelésügyi miniszter dr. 

Székely Domokos: Politika a magyar Állami Földmérésben…, III. rész
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Fenyő Györgyöt nevezte ki – Zsámboki 
nyugdíjba vonulását követően – az FTF 
élére. Fenyő földmérőként kezdte, elvé-
gezte a Székesfehérvári Főiskolát, majd 
később estin a jogi egyetemet. 1971-
től az 1997-ben bekövetkezett nyug-
díjba vonulásáig, 26 éven át, a MÉM 
OFTH-ban, majd 1990-től az FM FTF-en 
dolgozott különböző beosztásokban. 
Személyében ismét olyan szakember 
került a magyar Állami Földmérés 
élére, aki a ranglétra minden fokát 
végigjárta, és mind a földmérés, mind 
pedig a földnyilvántartás területén ott-
hon volt. Az ő vezetése alatt alakult meg 
az NKP Kht.4, teljesedett ki a PHARE-
program, és befejeződött a kárpótlási 
ügyek feldolgozása.

Dr. Fenyő György

Fenyő, a Főosztály előtt álló legfon-
tosabb feladatról, a tulajdoni reformról 
(privatizáció) a következőket mondta: 
„…a tulajdoni reform, mely alapjá-
ban rengeti meg mind az állami, 
mind pedig a szövetkezeti tulajdont, 
egy szervezetnél csúcsosodik ki, és 
ez a Földhivatal.” Majd így folytatta: 
„Sajnos a kormányzat nem méri fel 
kellőképpen, hogy ennek a feladatnak 
a végrehajtása milyen hatással lesz 
az ingatlan-nyilvántartásra, és nem 
erősíti meg kellően anyagiakban és 
létszámban a szervezetet.” (Fenyő 
1995/3)

Fenyő irányítása alatt indult a 
TAKAROS-program. Fenyő így fogal-
mazta meg: „A térképek digitalizálása 
a térkép tartalmának számítógépre 

4 NKP Kht = Nemzeti Kataszteri Program 
Közhasznú társaság.

vitelét jelenti.” (Itt jegyzem meg, 
hogy ekkor a mezőgazdasági műve-
lés alatt álló területek kisebbik 
részéről gyengébb minőségű, míg a 
nagyobbik részéről elavult, öles méret-
arányú térképek álltak rendelkezésre.)  
Fenyő szerint: „A TAKAROS5 eredmé-
nyeképpen olyan földinformációs 
rendszer jön létre, amely valameny-
nyi földhivatali tevékenységet támo-
gat.” (Fenyő 1996/2)

Dr. Riegler Péter

A magyar Állami Földmérés szá-
mára az 1996. év két fontos és ked-
vező intézkedést hozott: az egyik 
az NKP Kht. létrehozása, a másik a 
Földmérési és Térképészeti Törvény 
megalkotása.(1996. évi LXXVI. tv.) A 
Nemzeti Kataszteri Program (NKP) 
működését a kormány 1995 novem-
berében hagyta jóvá. A Program célja: 
„...az ingatlan-nyilvántartás szöve-
ges részének (tulajdoni lapok) digi-
talizálása mellett a nyilvántartási 
térképek digitalizálása volt, hogy az 
egész anyagot számítógépen lehessen 
kezelni.” (Niklasz 1994) A Program fel-
ügyeletét dr. Riegler Péter kormánybiz-
tos látta el. Kormánybiztosra azért volt 
szükség, mert Riegler szerint: „…több 
tárcát érintő a feladat, úgy gondolta 
nyilván a döntést hozó, hogy az FM 
szervezetébe ezt nem lehet beillesz-
teni.” (Joó 1996/5) Az NKP Kht. hiva-
talosan 1996. november 1-jén alakult 
meg. Első igazgatója Ponicsán Gábor 
volt, akiről dr. Joó István a következő-
ket írta: „...végigjárta a gyakorlati és 

5 TAKAROS = Térképen Alapuló Kataszteri 
Rendszer Országos Számító-gépesítése.

irányítói szakmai tevékenység szinte 
mindenik lépcsőjét. Ennek során szé-
les körű tapasztalatokat szerzett a 
szakmai munkákban, továbbá azok 
szervezésében, … így kellő jártasság-
gal és készséggel rendelkezik a most 
rábízott műszaki-gazdasági mene-
dzselési feladatok ellátásához.” (Joó 
1997/1)

Említettem már, hogy a 96-os év 
másik jelentős eredménye az volt, 
hogy a Parlament 92%-os többséggel 
elfogadta a Földmérési és Térképészeti 
tevékenységről" szóló: 1996. évi 
LXXVI sz. törvényt. (Magyar Közlöny 
1996/96. szám) A törvény elfogadá-
sát dr. Fenyő György a következő sza-
vakkal üdvözölte: „…Egy több ezer 
éves gyökerekkel rendelkező szakma 
régi vágya és törekvése vált valóra a 
törvényjavaslat elfogadásával. Ez a 
tevékenység Magyarországon, törvé-
nyi szinten még soha nem volt sza-
bályozva, annak ellenére, hogy mind 
a földmérés, mind pedig a térképé-
szet több évszázados hagyományok-
kal és kultúrával rendelkezik.” (Fenyő 
1996/11)

Dr. Detrekői Ákos akadémikus a 
következő szavakkal méltatta a tör-
vényt: „Szakterületünk helyzete ked-
vező irányú megváltoztatásának 
elengedhetetlen előfeltétele volt a tör-
vényi szabályzás. Nem túlzás azt 
állítani, hogy a törvény elfogadásá-
val mérnökgenerációk eddig elérhe-
tetlen vágya valósult meg.” (Detrekői 
1996/11)

A Nemzeti Kataszteri Program finan-
szírozásáról dr. Niklasz László minisz-
teri biztos a következő tájékoztatást 
adta Joó Istvánnak: „Az MFB Rt. és az 
NKP Kht. között 1997. július 31-én lét-
rejött kölcsönszerződés lehetővé teszi 
a program elindítását. A kölcsön mér-
téke 2,5 milliárd Ft.” (1997/9) Itt jegy-
zem meg, hogy a hitelt a német állam 
nyújtotta a magyar kataszteri felmérés 
számára, igen kedvező feltételekkel. 
„A kataszteri program indítását aka-
dályozó pénzügyi problémák ezzel 
elhárultak.” – fejezte be nyilatkozatát 
Niklasz. (1997/9)

1997. június 20-ával dr. Fenyő 
György főosztályvezető nyugállo-
mányba vonult. Személyében olyan 
vezetőtől búcsúzott a magyar Állami 
Földmérés, aki igen nehéz politikai 
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és gazdasági viszonyok között sikere-
sen egyben tartotta, sőt tovább fejlesz-
tette a szervezetet. Dr. Nagy Frigyes az 
FM minisztere Apagyi Gézát nevezte 
ki főosztályvezetőnek, helyettese dr. 
Niklasz László lett. Apagyi a FÖMI 
igazgatói székét cserélte fel a csúcsve-
zetői beosztással. Személyében ismét 
olyan szakember (földmérőmérnök) 
került a magyar Állami Földmérés 
élére, aki dolgozott a BGTV-nél, a 
Fővárosi Földhivatalnál, valamint a 
MÉM OFTH-ban is. Így volt rálátása 
a szakterületre. Dr. Riegler Péter kor-
mánybiztosi megbízását visszavon-
ták, A Nemzeti Kataszteri Program 
végrehajtásának felügyeletét föld-
ügyi miniszteri biztosként dr. Niklasz 
László látta el.

Apagyi Géza

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
1998–2004 között

Az 1998 tavaszán megtartott választá-
sok eredményeképpen új összetételű 
politikai kurzus jött létre. A koalíciós 
kormányba bekerült a Kisgazda Párt6. 
A megállapodás szerint a földművelés-
ügyi tárcának dr. Torgyán József párt-
elnök lett a vezetője. Az FVM minisz-
tere 1999. február 4-én Apagyi Gézát 

6 Teljes nevén: Független, Kisgazda, Földmun-
kás és Polgári Párt (FKgP) 1909-ben alakult. 
Első vezetője Nagyatádi Szabó István volt. 
Később gr. Bethlen István miniszterelnök 
pártjával egyesült, és az 1921-es választáson 
58%-ot szereztek. 1930-ban Tildy Zoltán és 
Nagy Ferenc a pártot újjászervezte. Az 1945-
ös választáson 60%-ot értek el. Az 1998-ban 
szerzett 12%-kal a mérleg nyelvét alkották.
(Romsics 2005).

felmentette, és dr. Niklasz Lászlót mb. 
főosztályvezetőnek – a magyar Állami 
Földmérés élére – kinevezte. Niklasz 
korábban sem volt ismeretlen a tes-
tületen belül. Nevéhez fűződött a 
PHARE-program (1992) és az NKP 
(1996) menedzselése. Személyében 
ismét olyan földmérőmérnök vezette 
szakterületünket, aki hosszú évek 
gyakorlatával megszerezte a mér-
nöktársadalom közmegbecsülését. 
(1999/2).

Dr. Niklasz László

Apagyi Géza, aki a továbbiak-
ban, mint főtanácsadó működött, az 
MFTTT 1999. évi közgyűlésén tartott 
előadásában a következőképpen szá-
molt be az elért eredményekről: „Első 
helyen a kárpótlási feladatokat emlí-
tem, amely mintegy 2 200 000 hek-
tárt és 712 000 db helyrajzi számot 
érintett. Ma már 99% felett vagyunk 
a készenléttel. „…Nagyon reméljük, 
hogy ez a feladat idén le is zárul.” 
Apagyi beszámolóját a következők-
kel folytatta: „A részaránytulajdon 
rendezése egy másik földprivati-
zációs feladat. Itt 76%-os a készen-
lét 2 300 000 hektárt rendeztünk, 
800  000 hektár van még hátra.” 
(Apagyi 1999/4).

Ponicsán Gábor, az NKP Kht. igaz-
gatója lapunk 1999. évi 10. számában 
számolt be a Társaság 1998–99. éves 
tevékenységéről: „A Társaság eddig 
38 közbeszerzési eljárást bonyo-
lított le. A megkötött szerződések 
összege: 2,125 milliárd Ft. Az érin-
tett települések összterülete 38 000 
hektár belterület, 11 000 hektár zárt-
kert és 179  000 hektár külterület. 

A kivitelezési munkák így össze-
sen 228  000 hektárt érintenek.” 
(Ponicsán 1999/10)

A Fővárosi Földhivatalnál 1999. 
január 4-én az ügyirathátralék (res-
tancia) 670  363 db volt. Mivel az 
FVM december 31-ig kitolta a határ-
időt a hátralék feldolgozására, ezért 
a Hivatal kérte a vidéki földhivatalok 
segítségét. Így 306 197 db ügyirat fel-
dolgozása vidékre került. A Fővárosi 
Földhivatalnál készített interjúból 
kiderült, hogy van remény a határidő 
betartására. (Joó 1999/4).

Dr. Torgyán József FVM-miniszter 
2000. március 1-től dr. Kozma Imrét 
nevezte ki az FTF élére. Dr. Kozma 
Imre 1973-ban szerzett az ELTE-n 
jogi diplomát, majd az államigazga-
tás különböző területein dolgozott. 
A rendszerváltás után lett a Fejér 
megyei Földhivatal vezetője, ahol 
szoros viszonyba került az ingatlan-
nyilvántartással. Helyettese: Horváth 
Gábor lett. Személyével kapcsolat-
ban dr. Joó István a következőket írta: 
„Bízunk benne, hogy vele a magyar 
Állami Földmérés hosszú időszakra 
szóló, a minisztériumi vezetés bizal-
mát is élvező, hatékony vezetőhöz 
jut.” (Joó 2000/4/). Dr. Niklasz László 
ugyanakkor megvált köztisztviselői 
státuszától, és a vállalkozói szférában 
helyezkedett el.

A PHARE-program 1999-re gya-
korlatilag, – néhány áthúzódó ügy-
től eltekintve, – befejeződött. Zalaba 
Piroska projektvezető erről így írt: 
„Általánosságban elmondható, hogy 
a PHARE-projektek legnagyobb ered-
ménye az volt, hogy beindította az 
ingatlan-nyilvántartás korszerűsíté-
sét Magyarországon. … Ezt saját erő-
ből, ilyen magas technikai színvona-
lon, tisztán költségvetési forrásból, 
aligha lehetett volna megvalósítani.” 
(Zalaba 2000/9)

Ugyanebben az évben, Ponicsán 
Gábor, az NKP Kht. igazgatója a 
következő finanszírozási eredmé-
nyekről számolhatott be: „A Magyar 
Külkereskedelmi Bank Rt. által biz-
tosított 6,6 milliárd Ft hitelkeret ter-
hére, 2000. március 31-ig 3,5 milli-
árd Ft került felhasználásra. (…) a 
felhasznált hitelkeret 56%-a a digitális 
kataszteri térképek előállítására fordí-
tódott.” (Ponicsán 2000/9).
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Dr. Vonza András FVM-miniszter, 
2000 decemberében, dr. Kozma Imrét, 
az FTF vezetőjét, tisztségéből felmen-
tette. Ugyanakkor dr. Szabó Zsoltot, 
a Tolna megyei Földhivatal vezetőjét 
felkérte, hogy ideiglenesen vezesse a 
főosztályt. Szabó csak rövid időre vál-
lalta a megbízást, amíg megtalálják a 
megfelelő személyt. Ez a rövid idő négy 
hónapig tartott. 2001 áprilisában dr. 
Vonza András miniszter dr. Kőszegi 
Gézát, sportjogászt, bízta meg a főosz-
tály vezetésével.

Dr. Kőszegi Géza, a Geodézia és 
Kartográfiában megjelent cikkében, 
önmagáról a következőket írta: „Az 
első pillanattól kezdve érzékeltem a 
feladat súlyát. Bízom abban, hogy 
jogi végzettségem, eddigi szakmai 
tapasztalataim, és látókörömet szé-
lesítő munkaköreim segítenek majd 
abban, hogy rövid időn belül, átlás-
sam a földügyi szakág különböző fel-
adatait.” (Kőszegi 2001/7).

Dr. Kőszegi Géza

Dr. Kőszegi Géza, 1990-ben szerzett 
jogi diplomát az ELTE-n. Különböző 
szervezeteknél (OTP, APV Rt., Főber 
Rt. stb.) dolgozott mint jogtanácsos a 
90-es években. Később a Ferencvárosi 
Torna Klub (FTC) jogtanácsosa lett, 
dr. Torgyán József klubelnök mellett. 
Mint gyakorló sportoló, részt vesz aktí-
van a Magyar Ügyvéd válogatottban. 
(2001/5).

Dr. Joó István, „Gondolatok a magyar 
földmérés alakulásáról” c. cikkében 
így fogalmazott: „Az elmúlt több mint 
egy évtized alatt – erős, és (tegyük 
hozzá) rendkívül türelmetlen (hozzá-
teszem: a politika részéről) terhelések 

egész sora érte a Földhivatalokat. 
Gondoljunk csak a termőföld-priva-
tizációra, és a budapesti több százez-
res ügyirat hátralékra.” Majd a gyakori, 
személyi változásokról a következőket 
írta: „Nagy gondot okozott a rendszer-
váltást követő háromszori kormány-
váltás, melynek nyomán gyakran vál-
tozott az FTF vezető személye is, (…) 
Az utóbbi két évben már sorrendben 
a negyedik főosztályvezetővel talál-
kozhatunk” (Joó 2001/4) Más helyen 
így írt: „A szakág irányítása terén 
óhatatlanul mutatkozó bizonytalan-
ság aggodalommal tölti el a szakmai 
közösségünk jövőjéért felelősséget 
érző kollégákat.” (Joó 2001/5).

Az ezredforduló utáni években 
(2000 és 2004 között) a magyar Állami 
Földmérés szakterületén több, fontos 
probléma is felmerült. Amiről kiemel-
ten szólni kell, az a bíróságok mel-
lett korábban működött Telekkönyvi 
Hivatal visszaállításának kérdése. Ez 
azt jelentette volna, hogy a hosszú 
évek alatt kiépített, országos, egységes 
ingatlan-nyilvántartás, (melynek hazai 
és nemzetközi elismertsége vitathatat-
lan) megszűnne. Nagy csapás lett volna 
ez az Állami Földmérés szakterületére, 
és egy hatalmas visszalépés a múltba.

Az igazságügyi tárca azzal érvelt, 
hogy a földhivataloknál kevés a jogász, 
sok a felhalmozódott, elintézetlen ügy-
irat, és akadozva halad az ügyintézés. 
Az ügyfeleknek sokat kell várakozni, 
nagy az elégedetlenség.

A „történelmi előzmények” c. pont-
ban már utaltam arra, hogy a rendszer-
váltás előtti és utáni földhivatali álla-
potokat nem lehet összehasonlítani, 
a különbség mérhetetlen. A rendszer-
váltás előtt, – mint ismeretes – szinte 
száz százalékban csak állami és szövet-
kezeti tulajdon létezett, és a földforga-
lom is minimális volt.

Ezzel szemben a rendszerváltás után, 
a magántulajdon kiterjesztésével és a 
földforgalom ugrásszerű megnöveke-
désével nagy ellentét alakult ki. Ezt az 
ellentmondást igyekezett az Igazságügyi 
Minisztérium a maga javára kihasználni. 
A megoldás nem az lett volna, hogy visz-
szaállítják a Telekkönyvet, hanem az, 
hogy mind személyileg, továbbá kor-
szerű, modern eszközökkel és nem 
utolsó sorban anyagiakkal a földhiva-
talokat megerősítik.

Erről a vitáról, dr. Fenyő György nyu-
galmazott főosztályvezető a következő-
ket nyilatkozta: „A Ptk. koncepciójának 
kidolgozása során ismét megjelen-
tek és hangot kaptak azok a nézetek, 
melyek a telekkönyvi rendszer vissza-
állítását szorgalmazták.(…) A Ptk. sze-
rint alapkérdés az ingatlan-nyilván-
tartás korszerű helyzetbe hozása oly 
módon, hogy az ingatlanra vonatkozó 
tulajdoni és egyéb jogokat a nyilván-
tartás naprakészen és hitelesen rög-
zítse.” (Fenyő 2002)

Dr. Fenyő György előbb említett cik-
két a következő szavakkal fejezte be: 
„…nem kívánjuk azt állítani, hogy az 
ingatlan-nyilvántartás mai menete 
hibáktól mentes. Arra viszont rámu-
tattunk, hogy az említett hibákat fel-
számolni, nem egy működő rend-
szer megszüntetésével, illetve egy régi 
rendszer visszaállításával kell megol-
dani (nem is beszélve annak költség-
kihatásáról), hanem egyszerűbb, a 
működési zavarokat megszüntetve, 
a szervezet (Földhivatalok) számára 
a szükséges feltételeket maradéktala-
nul biztosítani.” (Fenyő 2002/3).

Dr. Berczi Norbert, helyettes állam-
titkár (FVM), az Állami Földmérés 
felügyelője, az ingatlan-nyilvántartási 
rendszer körüli vitáról, Joó Istvánnak 
adott interjújában a következőket nyi-
latkozta: „…olyan tervet, vagyis a telek-
könyv visszaállítását a kormány-
program nem tartalmaz. (…) Tudom, 
hogy az ötlet népszerű indokolása-
ként az un. lakásmaffia jelenik meg 
a köztudatban, meg az ügyirathát-
ralék. A hátralék 2002. szeptember 
30-án 272 000 db volt, ennek tekin-
télyes része (93 000 db) a Fővárosi 
Földhivatalnál gyűlt össze. A hátra-
lék gyors feldolgozása csak túlmun-
kával oldható meg.” (Joó 2002/12).

Másik fontos probléma, amiről 
szólni kell az NKP Kht. helyzete. Ennek 
első négy évéről Bartos Ferenc igazga-
tóhelyettes így nyilatkozott: „Az NKP 
Kht. által irányított digitálistérkép-
előállítási munkálatok 2001 végéig 
470  000 hektárt és 2  400  000 sze-
mélyt érintettek.” (Itt jegyzem meg, 
hogy a Kht. kataszteri felmérést maga 
nem végez, hanem a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezetet, pályáztatás útján 
juttatja el az arra szakosodott geodé-
ziai cégeknek, folyamatosan ellenőrzi 
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a munkákat, nyomon követi a kivite-
lezést egészen az állami átvételig.) 
(2002/5/3)

Domokos György (a Kartográfiai 
Vállalat volt igazgatója) Joó Istvánnak 
adott interjújában a magyar Állami 
Földmérés helyzetéről és jövőjéről 
a következőket mondta: „Szerintem 
az Állami Földmérés és térképészet, 
melyet a múlt szakmai irodalmából 
ismerek, ma már nincs meg. A földügy 
területén vannak állami költségve-
tésből készítendő feladatok. (…) Nem 
tudom, kinek lenne a dolga megha-
tározni a földügy hosszú távú felada-
tait. (…) Ahogy én látom a közelmúltig 
csak nagyon rövidtávú, túlélési tevé-
kenység folyt a szakterületen.” (Joó 
2002/9).

A 2002-es választások eredménye-
képpen kormányváltás, és egyben kur-
zusváltás is történt. Medgyessy Péter 
megválasztott miniszterelnök a kormá-
nyába dr. Németh Imrét jelölte a föld-
művelési tárca élére. 2002. július 31-én 
Németh visszavonta vezetői megbíza-
tását az FTF élén dr. Kőszegi Gézától, 
és helyére annak helyettesét Apagyi 
Gézát nevezte ki megbízott vezető-
nek. Apagyi helyettese Horváth Gábor 
mezőgazdász lett. (2002/8). Később 
(2003/12) Apagyit véglegesítették.

Dr. Berczi Norbert államtitkár, az 
„Ingatlan-nyilvántartás vagy telek-
könyv” c. konferencián felszólalását a 
következő frappáns idézettel zárta: „A 
Telekkönyv visszaállításával kapcso-
latban jutott eszembe Kassák Lajos 
egyik mondata, mely így hangzik: 
{építsetek, hogy rombolhassatok, és 
romboljatok, hogy építhessetek!} Én 
pedig azt mondom, hogy nem szabad 
többet rombolnunk, mint amennyit 
építeni vagyunk képesek!” (Berczi 
2003/1).

A Nemzeti Kataszteri Program 
(NKP) eredeti céljáról, pillanatnyi 
(2003) helyzetéről és jövőjéről Apagyi 
Géza az FTF vezetője az Akadémián 
2003. március 17-én megtartott kon-
ferencián a következőket mondta: 
„Az NKP eredeti koncepciója a meg-
lévő analóg térképek helyett új térké-
pek készítése volt. A feladat megvaló-
sításának átfutási ideje viszonylag 
hosszú: 15-20 év.” Majd a továbbiak-
ban így folytatta: „…az ingatlan-nyil-
vántartás korszerű, informatikai 

alapokon történő működtetése sür-
gető igényt támaszt (hozzáteszem a 
politika részéről) a térképi adatbázis 
iránt. Az igények gyors kielégítéséhez 
szükség van az NKP felgyorsítására.” 
(Apagyi 2003/4).

A digitalizált (vektoros) formá-
ban előállított, már meglévő és ren-
delkezésre álló adatbázis 2003-ban 
– Apagyi szerint – az ország teljes kül-
területének mintegy 50-55%-át fedi le 
mozaikszerűen.

Külön kell foglalkozzunk az 
EuroGeographics, az európai nemzeti 
földmérési/térképészeti intézmények 
szervezetének ajánlásával, melyet köz-
vetlenül az Unióba való belépésünk 
előtt tett. Apagyi ezt így aposztrofálta: 
„Jobb egy jó megoldás ma, mint egy 
tökéletes megoldás holnap. Ezt az 
„igazságot” hazai viszonyokra átül-
tetve – folytatta Apagyi – úgy fogal-
mazhatjuk, hogy keressük meg a valós 
igények leggyorsabb kielégítési lehe-
tőségét, (…) és a pontosabb, de lassab-
ban teljesíthető és drágább megoldást 
halasszuk későbbre.” Ezzel a szemlé-
lettel, – Apagyi szerint – a hátralevő 
munka 2007. december 31-ig elvégez-
hető, bekerülési költsége 9,8 milliárd 
Ft.” (Apagyi 2003/4).

2003–2004 fordulóján nagy csa-
pás érte a magyar Állami Földmérést, 
mert: „…a Cartographia Kft.-t (a 
Kartográfiai Vállalat utódját) nyil-
vános pályázat keretében eladta a 
magyar állam.” (Papp-Váry 2004/3).
Ez nem mond ellent annak, amit koráb-
ban írtam, hogy a kartográfiai tevé-
kenység közel 100 évig nem tartozott 
a magyar Állami Földmérés feladatkö-
rébe. Mivel 1952 óta, amikor létrehoz-
ták dr. Regőczi Emil igazgatása alatt a 
Geodéziai és Kartográfiai Intézetet, 
azóta tartozik bele az említett feladat-
körbe. (2043/13/1952 sz. MT. határo-
zat, 1952/3).

Papp-Váry Árpád, aki hosszú évekig 
volt a cég igazgatója „Magánkézben a 
Cartographia” c. cikkében (2004/3) 
hosszasan ecseteli a Vállalat kiárusí-
tásának tragikus történetét, melyből 
csak kis részletet tudok idézni: „2003. 
november 26-án az elbíráló bizottság, 
a Vinton Filmgyártó Kft.-t tekintette 
nyertesnek, 731 millió Ft-os ajánlati 
árral.” Majd így folytatta: „az új vevő, 
a cég jövőjét a nyomda és a Bosnyák 

téri székház eladása után, egy kisebb 
kartografus csoport további működé-
sében képzelte el.” A cikk a következő 
szavakkal zárul: „Reméljük, hogy a 49 
évig állami tulajdonú cég megújulva 
fog belevágni a magántulajdonosi 
lét újabb 50 esztendejébe.” (Papp-V. 
2004).

Itt jegyzem meg, hogy dr. Joó István 
főszerkesztő, nyílt levelet tett közzé a 
GK-ban (2004/9) a Cartographia Kft. 
új tulajdonosának címezve, a cég jövő-
jét illetően. A levélre a cég vezetői nem 
válaszoltak.

Domokos György, aki 28 évig állt 
a Kartográfiai Vállalat élén (előbb, 
mint főmérnök utóbb, mint igaz-
gató), a következő szavakkal jelle-
mezte a Vállalat tragikus szétesését: 
„A Cartographia Kft. 2002-ig, tartós 
állami tulajdonban maradásra volt 
kijelölve. Az FVM vezetésének érdekte-
lensége miatt, ezt az állapotot sajnos. 
elvesztette, és a privatizálók közremű-
ködésével, a szakmai elkötelezettséget 
nélkülöző, spekulatív tőke áldozatává 
vált.” Mindannyiunk elkeseredését 
Domokos a következő szavakkal fog-
lalta össze: „…az állami tulajdonú 
ingatlant és eszközállományt úgy 
engedte át (t. i. az ÁPV Rt.) magántu-
lajdonná, és tette a szakmától távol 
álló személyek meggazdagodásá-
nak forrásává, hogy egy 50 év alatt – 
szinte a semmiből, – kiépített, nyere-
séges céget, és annak hazai és külföldi 
piacát semmisítette meg.” (Domokos 
2005/10).

A magyar Állami 
Földmérés helyzete 
2004–2010 között

2004-ben kormányváltozás történt. 
Medgyessy Péter miniszterelnök 
lemondott, és helyére pártja Gyurcsány 
Ferencet jelölte, akit a Parlament el 
is fogadott. Az FM-et továbbra is dr. 
Németh Imre vezette, így a magyar 
Állami Földmérés irányításában nem 
következett be változás. 2005-ben Gráf 
József lett az FM-miniszter. Apagyi 
Géza súlyos betegsége miatt 2005-
ben főnöki tisztéről lemondott. Gráf 
József Apagyi helyére a korábbi főosz-
tályvezető-helyettest, Horváth Gábort 
nevezte ki, aki ezt a munkakört 2010 
júniusáig látta el.
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Horváth Gábor

A 2004 utáni időszakban, a magyar 
Állami Földmérés területén főleg az 
NKP Kht. tevékenységével, az osztat-
lan közös tulajdon rendezésével, a 
TAKARNET-projekt kiszélesítésével, és 
az ingatlan-nyilvántartás egységének 
megtartásával foglalkoztak.

Az NKP Kht. új igazgatója Simon 
Sándor lett. A győri vándorgyűlésen 
elhangzott előadásában felvázolta a 
felgyorsítással kapcsolatos elképze-
léseit. A felgyorsítás szükségét Simon 
így indokolta: „Egyre erőteljesebben 
merült fel az igény az alaptérképi 
állományok digitális formában, szá-
mítógépen történő meglétére. (…) A 
digitális-vektoros alaptérképek elő-
állítása kiegészítő, helyszíni mérések 
és adatgyűjtések felhasználásával, 
valamint a DAT-szabályzat betar-
tásával prioritást kapott.” (Simon 
2005/9).

„A Kormány előterjesztést tett az 
NKP felgyorsításának I. ütemére, 
a 2004–2007 közötti időszakra” – 
közölte Simon. Majd jelezte, hogy: „…a 
program kezdeti időszakára felvett 6,6 
milliárd Ft hitelösszeg kimerülőben 
van, ezért állami kezességvállalással 
szükséges további 9,8 milliárd Ft hitel 
biztosítása. Ennek futamideje 15 év, 
és a munkákat 2007. év végéig, az 
ország teljes területén be kell fejezni.” 
(Simon 2005/9). A hitelek visszafizeté-
sét – Simon szerint – az NKP finanszí-
rozásában előállított digitális térkép-
művek értékesítési bevételeiből kell 
fedezni. Ennek sajnos az a következmé-
nye, hogy a Földhivatalok egyéb kiadá-
saira alig marad pénz.

Dr. Joó István, a 2005. év értékelé-
séről a következőket írta: „Az egész 
földügyet aggasztja az a tény, hogy 
az 1996-ban életbe lépett Földmérési 
Alaptörvényben előírt pénzügyi for-
rást a költségvetés nem biztosította. 
Így vált szükségessé tetemes bankhi-
tel felvétele, amelynek visszafizetési 
lehetősége kétséges.” (Joó 2006/1). Az 
osztatlan közös tulajdonban levő rész-
arányok megosztásával és kitűzésé-
vel dr. Azari Bertalan cikkében rész-
letesen foglalkozik. (2005/3). Leírja a 
Földkiadó Bizottságok munkáit, melyet 
a 1993. évi II. tv. szabályozott. A felada-
tot 1994. április 20. óta a Földhivatalok 
végzik. Bencze István az FVM főtaná-
csosa cikkében reagált Azari tanulmá-
nyára. Többek között a következőket 
írta: „Véleményem szerint az osztat-
lan közös tulajdonok megszünte-
tése az első lépés (mi több előfeltétel) 
a további birtokrendezési eljárások 
lefolytatásához, azonban együttes 
lebonyolításuk, a jogi szabályozás hiá-
nya, továbbá műszaki és financiális 
problémák miatt, reálisan nem kép-
zelhető el.” (Bencze, 2005/3). 

Jóval később született a 374/2014. 
XII. 31. sz. korm.-rendelet az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetéséről. 
Bár időben túlterjeszkedik az ezzel 
való foglalkozás (mivel tanulmányom 
2010-ben zárul), de kapcsolódik dr. 
Azari Bertalan – ebben a témában tett – 
korábbi felvetéséhez. Az FVM, ebben a 
kérdésben, 2015. október 14-ére egész 
napos konferenciát hívott össze. Dr. 
Szinay Attila helyettes államtitkár meg-
nyitójában a következőket mondta: „Az 
osztatlan közös tulajdon megszünte-
téséhez a Kormány biztosítani fogja a 
végrehajtáshoz szükséges forrásokat. 
(…) Az államnak fontos érdeke fűző-
dik ahhoz, hogy ez az állapot meg-
szűnjön, ezért a megosztási eljárások 
költségeit az állam viseli. A már elfo-
gadott költségvetésben, a 2016. évre, 
erre a célra 2,7 milliárd Ft áll rendelke-
zésre.” (Szinay–Buga 2015/11–12).

2007. szeptember 28-án az FVM-
ben, – a Földhivatalok megalakulásá-
nak 40. évfordulója alkalmából – köz-
ponti ünnepséget rendeztek. Gráf 
József miniszter megnyitójában, töb-
bek között a következőket mondta: 
„…létrehoztuk a Térképi Alapú 
Kataszteri Rendszer Országos 

Számítógépesítése (TAKAROS) c. prog-
ram hardver- és szoftveregyüttesét. 
(…) Elkészült, és 2003-óta működik 
a TAKARNET adatátviteli hálózat a 
földhivatalok között, valamint a külső 
felhasználók egyre bővülő körében.” 
Gráf beszédét a következőkkel zárta: 
„…az elmúlt 40 év tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a földügyi szakterület 
rendelkezik azokkal a szellemi kapa-
citásokkal, amelyek szükségesek a 
jövő kihívásainak leküzdéséhez. (…) 
Az újabb évfordulóig (50.) még szá-
mos feladatot kell megoldani, melynek 
teljesítéséhez az önöktől már megszo-
kott aktivitás és szakismeret nélkülöz-
hetetlen.” (Gráf 2007/10–11/).

2007 őszén rendeződött az egysé-
ges ingatlan-nyilvántartás szervezete. 
Dr. Takács Albert igazságügyi miniszter 
a témával kapcsolatban a következőket 
nyilatkozta: „Egyértelművé kell tenni, 
hogy nincs olyan jogalkotói szándék, 
amely alapján az ingatlan-nyilván-
tartás a bíróság közvetlen felügyelete 
alá kerülne. Rögzíteni kell, hogy a tör-
vényhozó nem választja szét a telek-
könyvi és az ún. kataszteri nyilvántar-
tást.” Majd így fejezte be nyilatkozatát: 
„…nincs olyan jogalkotói szándék, 
mely alapján az ingatlan-nyilvántar-
tás a bíróság közvetlen felügyelete alá 
kerülne.” (Schock 2007/12).

2009. júliusában, Nyíregyházán 
megtartott vándorgyűlésen Doroszlai 
Tamás (FÖMI) a TAKARNET kiszéle-
sítésével foglalkozó előadásában a 
következőkről számolt be: „…2008-ban 
mintegy 2 milliárd Ft projekttá-
mogatást nyertünk pályázatunk-
kal. A projekt keretében megvalósu-
lásra kerülő informatikai rendszer 
a TAKARNET-24 nevet kapta. (…) Az 
adatszolgáltató rendszer éles beveze-
tésének határideje 2010 harmadik 
negyedév.” (2009/10).

Összefoglalás

Tanulmányom összeállításánál, – mint 
már a bevezetőben is utaltam rá, – arra 
törekedtem, hogy 20 év eseményeit 
(1990–2010) a Geodézia és Kartográfia 
vonatkozó számaiból szemlézzem. A 
korszakot igyekeztem azon személyek 
nézőpontján keresztül bemutatni, akik 
az adott időben és adott helyen voltak, 
és lapunknak nyilatkoztak. Objektív 
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Dr. Székely 
Domokos
okleveles. 
földmérőmérnök, 
szakmatörténeti 
kutató

képet próbáltam alkotni erről az idő-
szakról, és ezért távol tartottam maga-
mat a következtetések levonásától, és 
az események minősítésétől.

Tisztában vagyok azzal, hogy mun-
kám sok tekintetben hiányos. Nem 
foglalkoztam, – többek között – a 
FÖMI-vel (KGO, államhatárügy, adat-
tár, távérzékelés stb.) a felsőoktatás-
sal, a nemzetközi sikerekkel (Ádám, 
Márkus, Osskó, Winkler stb.) és a tudo-
mányos kutatással sem (MTA-GGKI). 
Ezúton kérek elnézést a mellőzött sze-
mélyektől és lapunk olvasóitól. Be kel-
lett lássam, hogy egyrészt szaklapunk 
korlátozott terjedelme, másrészt az a 
nyilvánvaló tény, hogy egy 20 éves szak-
mai időszakról, szakirodalmi köteteket 
lehetne írni, nem enged nagyobb teret 
a visszaemlékezésnek.

Tanulmányom négy részből áll. Az 
első rész a rendszerváltás körüli időszak 
történelmi, politikai, gazdasági és társa-
dalmi helyzetével foglalkozik. A máso-
dik rész (1990–1998) a kezdeti nehéz-
ségeket tárgyalja, amikor már megjelent 
az új, privatizált modell, de még jelentő-
sen hatott a kollektivizált régi.

A harmadik rész (1998–2004) a 
magyar Állami Földmérés letisztultabb 
helyzetét mutatja, viszont tele van sze-
mélyi problémákkal. Végül a negye-
dik részben, az állam minden erejét az 
Európai Unióba való beilleszkedésre 
fordította, de ugyanakkor sajnos elmu-
lasztotta felkészíteni a társadalmat arra, 
hogy a nyitott gazdaság és a nyitott 
határ nem csak sikerekkel kecsegtet, 
de kudarcokat is vonhat maga után.

Befejezésül köszönetemet feje-
zem ki dr. Fenyő György volt FTF-
vezetőnek, dr. Niklasz László későbbi 
FTF-vezetőnek és Bartos Ferenc az 
NKP Kht. volt igazgatóhelyettesének 
a hathatós segítségért és a biztatásért. 
Értékes támogatásuk nélkül ez a tanul-
mány nem közelíthetett volna jobban 
a valósághoz. A 2010–2017 közötti idő-
szak már inkább a jelen eseményeit 
tükrözi, így nem történelmi korszak. 
Erről inkább 2020 után lesz érdemes 
összefoglaló tanulmányt készíteni.

Laus viventi Deo!7

7 A reformáció nem hivatalos hatodik jel-
mondatát egy felvidéki magyar ember írta, 
fogalmazta Heidelbergben euforikus, szinte 
önkívületi állapotában, megfeszített szel-
lemi munkája végeztéül. „Mind a százötven 
zsoltár szövegét magyar nyelvre fordította 
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(1951/4)
33. Joó István: Nyílt levél a KV új 

igazgatójához. (2004/9)
34. Domokos György: Hozzászólás a KV 

privatizálásához.(2005/10)

Marot Kelemen és Béza Tódor francia 
verseiből 1606. március 9. és május 24., 
valamint szeptember 1–23. napjai közötti 
időben, tehát nem egészen száz nap alatt 
Szenci Molnár Albert (1574–1634). Mun-
kájának végeztével ezt írta naplójába: »Laus 
viventi Deo« (Dicsőség az élő Istennek!)” 
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/
index.php?view=article&id=441:2007refo
rmation-frontpage&lang=hu Szerkesztőség 
megjegyzése

35. Simon Sándor: Az NKP felgyorsitása.
(2005/9)

36. Joó István: A 2005-ös év főbb eseményei. 
(2006/1)

37. Bencze István: Hozzászólás Azari Bertalan 
cikkéhez. (2005/3)

38. Azari Bertalan: Az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésének végrehajtásáról. 
(2005/3)

39. Szinay Attila – Buga László: Az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetéséről. 
(2015/11–12)

40. Gráf József: a Földhivatalok 
megalakulásának negyvenedik 
évfordulójára. (2007/10–11)

41. Schock László: Nem változik az ingatlan-
nyilvántartás szervezete. (2007/12)

42. Doroszlai Tamás: TAKARNET-24 
adatszolgáltatási rendszer. (2009/10)

(A hivatkozási számok a Geodézia és 
Kartográfia aktuális lapjaira vonatkoznak, 
az események időrendi sorrendjében.)

Summary

Politics in the Hungarian State 
Survey, or the Hungarian State 

Survey in Politics, Part 3
This study has four parts, three of 
which had already been published in 
this journal (in two papers). The first 
part introduced the period from the 
beginnings of the systematic cadastral 
surveys of the Royal Hungarian State 
Survey (1856) to the end of the 
Firs World War (1918). The second 
period covered the years between 
the two world wars (1919–1945). 
This third period includes the time 
from the end of the Second World 
War to the political transformation 
(1945–1990). The fourth part will 
be a review of events published in 
the journal between 1990 and 2010. 
The period will be presented through 
the standpoints of people in higher 
position, who gave interviews to the 
editors. To give an objective picture 
of the period, the author kept out of 
drawing conclusions or qualifying the 
events. The period 2010–2017 already 
reflects the events of the present time, 
and it cannot be considered a historic 
time. This period should be rather 
described only after 2020.
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Bevezetés

A téradatok napjainkban korábban 
elképzelhetetlen mennyiségben kerül-
nek előállításra. Az új generációs tér-
adatok (pl. helyadatokkal rendelkező 
bejegyzések) előállítása és felhaszná-
lása soha ilyen méreteket nem öltött. 
A „hagyományos” téradatok (pl.: vek-
tor, raszter, pontfelhő stb.) tekinteté-
ben ez a tendencia szintén érvényes, 
hiszen az adatgyűjtő eszközök rob-
banásszerű fejlődése, hozzáférhető-
sége és elterjedése hozzájárul az adat-
gyűjtési idő lerövidüléséhez és az egy 
időben felmért adatok mennyiségi 
növekedéséhez is. Az új generációs 
technológiáknak köszönhetően olyan 
területekről is képesek vagyunk ada-
tot nyerni, ahol korábban csak fárad-
ságos, idő- és költségigényes eljárások-
kal tudtunk térinformációkat gyűjteni 
(pl. LiDAR full-waveform elemzéssel 
erdővel fedett felszínen stb.). Az alap-
adatok és levezetett adatok európai 
uniós és kormányzati szintű téradat-
bázisainak publikálása mellett a közös-
ségi alapú (crowdsourcing) platfor-
mok is jelentős mennyiségű téradatot 
szolgáltatnak. Mindezeken túl az euró-
pai és észak-amerikai űrügynökségek 

műholdprogramjainak köszönhetően 
ingyenesen elérhető raszteres adatok 
minden idők legnagyobb adatmeny-
nyiségét teszik elérhetővé bárki szá-
mára, a teljes spektrum megújításával: 
az adatfelvételezés, -továbbítás, -táro-
lás, -feldolgozás és -publikálás korsze-
rűsítésével, de a temporális, spektrális 
és térbeli felbontás javításával együtt. 
A korábbi adatelőállítási vagy adatbe-
szerzési igény megjelent az adatfeldol-
gozás oldalán, ahol azonban a feldol-
gozás képessége nem növekszik olyan 
robbanásszerű mértékben, mint a ren-
delkezésre álló adatok mennyisége. Az 
alábbi ábrán az adatok életciklusa lát-
ható négy negyedre osztva. A negyedek 
az adat- és információátalakítás fázisait: 
az adatgyűjtés, az adatelemzés, az 
ismeret levezetése és megosztása lépé-
seket szimbolizálják, amely megújuló 
folyamat az ismeret, a tudás létrehozá-
sában. Véleményem szerint a térada-
tok életciklusát tekintve a második és 
a harmadik fázis határára értünk (hang-
súly-áthelyeződés figyelhető meg), 
ahol az előfeldolgozás, adatelőkészí-
tés, a különböző forrásból származó 
adatok harmonizálása, integrációja és 
elemzése jelent kihívást a mai térin-
formatikában. A felmért adatok gyors 

és hatékony feldolgo-
zása, a releváns adat-
rétegek félautomatikus 
vagy automatikus elő-
állítása a térinfor-
matika célja. A valós 
idejű információgyűj-
tés, -megosztás és dön-
téstámogatás kulcs-
fontosságú az egyes, 
gyors beavatkozást 
támogató térinforma-
tikai rendszerekben, 
ahol az adatok meg-
bízhatósága is kiemelt 
fontosságú. Belátható, 
hogy jelenleg fejlődést 
és innovációt elsősor-
ban már nem az adat-
gyűjtési képességek-
ben, hanem a nagy 
volumenű téradatok 

feldolgozási eljárásaiban várunk (Lee–
Kang 2015).

Mindezek alapján törvényszerű volt, 
hogy az informatikában már széles kör-
ben használt új, nagy tömegű adatok 
feldolgozására alkalmas megoldások 
a téradatok feldolgozásában is egyre 
nagyobb teret hódítsanak.

A Big Data-koncepció 
eredete

A vonatkozó szakirodalomban a nem 
digitális információk (egyetemi, városi 
könyvtárak, dokumentációs közpon-
tok, tudományos folyóiratok stb.) 
növekedési ütemének tanulmányozá-
sával vezetik be a kutatók a Big Data-
koncepció kialakulását (Price 1975, 
Rider 1944). Az információs robba-
nás, az információs társadalom, a digi-
tális információs technológiák és 
hálózatok, az online elektronikus eljá-
rások kialakulása, a hálózatok tudo-
mánya, de az automatikus adattömörí-
tési megoldások és a tárolási igények 
növekedése és fejlődése is indukálja a 
nagy volumenű adatelemzési eljárások 
kidolgozását.

A digitális adatok mennyiségi növe-
kedésének előrejelzései sok éves, évti-
zedes múltra tekintenek vissza. A 
Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) 
1982-ben megkezdődött a System of 
National Information Accounts (SNIA) 
kutatási projekt, melynek célja a létre-
jövő információmennyiség és a kom-
munikáció mérésére alkalmas rend-
szer létrehozása. A kutatás az ország 
információs ipara (24 féle információs 
termékkör például: könyvek, újságok, 
hangfelvételek, videofelvételek, mág-
nesszalagok, valamint 19 féle infor-
mációs szolgáltatás például: rádió- és 
televízióadás, kábeltelevízió, oktatás, 
telefonhívások stb.) által létrehozott 
információ mennyiségének felmérését 
tűzte ki célul, főleg statisztikai adatfor-
rások felhasználásával, bitegységekre 
bontva az 1945 és 1990 közötti idő-
szakra (Dienes 1994).

Denning már 1990-ben megállapí-
totta, hogy az információ volumene 

Big Data és térbeliség
Olasz Angéla

1. ábra. A téradatok életciklusa (saját szerkesztés)
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elborítja a rendelkezésre álló hálóza-
tot, tárolókapacitást, mentőrendsze-
reket és az emberi megértés képes-
ségét is meghaladja (Denning 1990). 
Olyan mintázatfelismerő gépek fej-
lesztését javasolja, amelyek képesek 
kiszűrni vagy előre jelezni a fontos 
„biteket”. Első alkalommal egy kutatási 
jelentésben (Cox és Ellsworth, 1997) 
jelent meg a Big Data kifejetés. 1998-
ban Mashey előadást tart „Big Data 
és a következő infrastressz” címmel. 
Kiemeli az egyre nagyobb mennyiségű 
és egyre többféle adat továbbításának 
általános igényét, valamint hangsú-
lyozza a felhasználói oldal adattáro-
lási elvárásait és a hálózatokra nehe-
zedő nyomását (Mashey 1998). Lyman 
és Varian készítette el az első átfogó 
kutatást a Földön keletkező adatok 
mennyiségéről. Megállapították, hogy 
1999-ben 1,5 exabájtnyi1 adatot hoz-
tak létre újonnan, papír, film, optikai 
(CD, DVD) és mágneses (HDD) formá-
ban tárolva, melynek jelentős részét 
már digitálisan állították elő (Lyman–
Varian 2000). A kutatást később meg-
ismételték, és megállapították, hogy 
2002-ben az újonnan előállított adatok 
mennyisége 5 exabájt és ennek 92%-át 
már merevlemezen tárolták (Lyman–
Varian 2003).

2000-ben Diebold megfogalmazza 
a Big Data-jelenség fogalmát és jellem-
zőit az adatmennyiség és -minőség 
tekintetében a makrogazdaság terü-
letén (Diebold 2000). Kijelenti, hogy 
„a Big Data azonosítható a rendelke-
zésre álló potenciálisan megfelelő 
adat mennyiségi (és néha minőségi) 
robbanásával, ami az adatrögzítési és 
tárolási technológiák példa nélküli 
fejlődésének eredménye.” 2001-ben 
Laney vezeti be a „Volume” (mennyi-
ség), „Velocity” (sebesség) és „Variety” 
(változatosság) jól ismert „3 V” jellem-
zést, a háromdimenziós adatkezelés-
ről publikált cikkében (Laney 2001). 
Ebben a cikkben még nem a Big Data 
jellemzésére használja azokat, hanem 
a megfigyelt jelenségeket és változá-
sokat elemzi az adatokra vonatkozóan 
az említett háromdimenzió (volume, 
velocity, variety) aspektusából.

Mások igyekeztek évente előjelezni 
az újonnan előállított és a replikálódott 

1 1  Exabájt (EB) = 1000  Petabájt (PB) = 
1018 bájt

digitális adatok 
mennyiségét. Az 
első világméretű 
becslés 2007-ben 
készült a 2006-os 
évre. A 2006-ban 
létrehozott adatok 
mennyisége 161 
exabájt, ami az 
akkori előrejelzés 
szerint, a 2006–
2010 közötti idő-
szakban több mint 
hatszorosára emel-
kedik, elérve a 988 
exabájtot (IDC 
2007). Az előrejel-
zések azonban alá-
becsülték a növe-
kedést; az évente 
megismételt fel-
mérések alapján, 
2010-ben az adatmennyiség elérte az 
1227 exabájtot (2. ábra), 2012-ben a 
2837 exabájtot. A legújabb becslések 
szerint a 2013–2020 közötti időszak-
ban tízszeresére fog növekedni a digitá-
lis adatok mennyisége 4,4 trillió GB-ról 
44 trillió GB-ra (a 2010. évi jelentés-
ben 35 trillió GB-ra becsülték mind-
összesen). Figyelemre méltó, hogy 
a jelentés szerint az adatoknak csak 
22%-a potenciálisan alkalmas elem-
zésre a digitális univerzum világában 
(potenciálisan alkalmas, ha címkékkel, 
azaz metaadatokkal ellátott). Emellett 
a különösen értékes adatok mennyi-
ségi arányát is megbecsülték 2013-ban, 
ami csak 5%-a a teljes adatmennyiség-
nek, az előrejelzés szerint ez 2020-ra 
meg fog duplázódni. Az értékes adatok 
arányának növekedése – a jelentés sze-
rint – a Big Data analitikai elemzések-
nek és az új típusú adatforrások válla-
lati alkalmazásának, valamint az egyes 
részlegek új adatmegosztási eljárásai-
nak köszönhető (IDC 2014). 2011-re 
vált ismertté és áhítottá a Big Data által 
hozott új technológia az informatika 
szinte minden területén.

Az IDC 2012-es definíciója sze-
rint „a Big Data új generációs tech-
nológiát és architektúrát vezetett be, 
amely nagyon nagy méretű és vál-
tozatos adatokból gazdasági értéket 
teremt, ezáltal nagy sebességű adat-
nyerést, adatfelderítést és elemzést 
valósít meg”. Összefoglalja a Big Data 

három fő jellegzetességét (1. az adat, 
2. az alkalmazott analitika, 3. az ered-
mények bemutatásának múdja) (IDC 
2012). Más források az IP-forgalom2 
alapján becsülték a várható adatfor-
galmat (Cisco Systems 2008). A becs-
lések alapján minden második évben 
megduplázódik az adatforgalom 2007–
2012 között, és 2012-re eléri a fél 
zetabájtot3.

2008-ban a Nature folyóirat egy 
különkiadást szentelt a Big Data és a 
kortárs tudományok kapcsolatának, 
amely jól jelzi annak megnövekedett 
fontosságát a társtudományok terü-
letén is. A vezércikkben részletezi a 
felmerülő problémákat a Big Data 
kapcsán, például: a szabványok beve-
zetésének hiányát a szakterület-spe-
cifikus adatcsere során, az infrastruk-
turális hiányosságokat és a megfelelő 
informatikai ismeret hiányát. Az ada-
tok nyilvántartásában sokkal nagyobb 
fegyelemre és tudásra van szükség 
azért, hogy azok elemezhetőek legye-
nek az új eljárásokkal. A metaadatok 
megnövekedett szerepe minden nyil-
vántartásban megfigyelhető és azok 
további felértékelődése várható, a 
gyors, sokszor automatikus analízis 
érdekében. A különkiadás a Google 

2 IP-címmel (Internet Protocol-cím), egyedi 
hálózati azonosítóval ellátott, internetre 
csatlakoztatott gépek közötti kommuniká-
ciót leíró fogalom, internetes adatforgalom 
mérését jelenti.

3 1 zetabájt (ZB) = 1000 exabájt (EB) = 1021 bájt

2. ábra. A Big Data jellemző dimenziói
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10 éves indulását köszönti, és kivá-
lasztott kutatók értékelik a következő 
10 éves időszakban várhatóan bekö-
vetkező eseményeket a saját szakterü-
letükön. A különszámban feltett alap-
kérdés: „Mi fog történni 2018-ig?” A 
válaszok nagyon eltérőek, de egy közös 
pontjuk van: az adatintegráció, amely 
az elszigetelt adatbázisok és adatköz-
pontok közti határok lebontásával, új 
– akár világméretű – szabványosított 
tematikus adatokat megosztó szolgál-
tatások összekapcsolásával érhető el 
(Graham-Rowe 2008, Baumann et al. 
2016, Percivall–Simonis 2016).

A Big Data-technológia kialakulása 
és robbanásszerű terjedése különböző 
technológiák fejlődésének következ-
ménye. Így például: a digitális szen-
zorok alkalmazásának elterjedése 
(Dolgok internete – Internet of Things 
/IoT/, speciális Geo-IoT4); a számító-
gép-hálózatok fejlődése, amely az egyes 
individuális adatforrások összekapcso-
lásának alapja; az adattárolási kapaci-
tás soha nem látott ütemű fejlődése; a 
felhő- és klaszteralapú elosztott számí-
tási környezetek kialakítása és a hozzá 
kapcsolódó új üzleti modell bevezetése 
(Amazon Web Services) stb.; és nem 
utolsó sorban az adatelemző algorit-
musok átalakulása és új megoldások 
fejlesztése (mesterséges intelligencia, 
neurális hálók, gépi tanulás, párhuza-
mosítás stb. (Bryant et al. 2008). 

2011-ben a McKinsey Global 
intézet kiadta jelentését „Big Data: 
The next frontier for innovation, 
compeition, and productivity” 
(Big Data: A következő határterü-
let az innovációért, a versenyért és 
a termelékenységért) címmel, amely 
mára széles körben ismert, sokat 
idézett alapmű. A jelentés új előre-
jelzéseket publikált a Big Data által 
érintett öt fő alkalmazási területen 
(Manyika et al. 2011). Elsőre megle-
pőnek tűnik az öt terület: egészség-
ügyi ellátás az Egyesült Államokban, 
közszféra és közigazgatás az Európai 

4 Internet of Things (Dolgok internete) 
lényege, hogy internetre kapcsolt gépek, 
eszközök közötti (emberek nélküli) kom-
munikációt tesz lehetővé, tehát a háztartási 
gépek, mérőórák, autók, egyéb szenzorok 
kommunikálnak előre meghatározott szer-
verekkel, összességében nagy tömegű infor-
mációt nyújtanak. Geo-IoT új terület, ahol a 
helyadatok kiemelt fontossággal bírnak az 
IoT világán belül.

Unióban; kiskereskedelem az Egyesült 
Államokban, globális gyártás és glo-
bális személyes helyadatok. A válasz-
tás oka, hogy ez az öt terület a globá-
lis GDP 40 százalékát adta 2010-ben. 
Általánosságban a tanulmány célja, 
hogy a Big Data értékteremtő fel-
használási lehetőségeit vegye számba 
különböző területeken (az emberi és 
fizikai erőforrások jobb koordinálásá-
val és allokációjával, az átláthatóság és 
felelősségre vonhatóság növekedésé-
vel, új ötletek és azok bevezetésének 
támogatásával csökkentse a termelési 
költségeket és a melléktermékeket). 
Részletezve: a Big Data analitikai meg-
oldásainak bevezetése hozzájárul az 
adatszintű átláthatóság növekedésé-
hez (azonnali adatmegosztás), hiszen 
megfelelő időben a döntéshozók, vál-
lalatirányítók rendelkezésére áll nagy 
mennyiségű és széles körből szár-
mazó adat, így értéktöbblet érhető el 
a gyorsabb reagálással és megalapo-
zottabb döntésekkel. A Big Data alkal-
mazása hozzájárul, hogy a vállalat éle-
tét befolyásoló döntéseket empirikus 
elemzések eredményei alapján hoz-
zák meg. Megállapították, hogy a Big 
Data-technológia hozzájárul a koráb-
ban csak elszigetelten hasznosuló, de 
eredményes megoldások átültetésé-
hez olyan új környezetbe, ahol azokra 
korábban nem volt lehetőség, ezzel 
növeli a termelékenységet vagy javítja 
a szolgáltatások színvonalát. Manyika 
et al. tanulmánya kimondja, hogy 
„Egyes esetekben nem csak támo-
gatja, optimalizálja, de helyettesíti 
is az emberi döntéshozatalt megfe-
lelően automatizált algoritmusok-
kal”. A Big Data-analitika magában 
foglalja a szabályalapú rendszereket, 
statisztikai elemzéseket, a gépi tanu-
lás technológiáját és a neurális hálóza-
tok módszereit (Manyika et al. 2011). 
A rendelkezésre álló adatok növeke-
dési arányának becslése, a digitális 
világ fejlődése és az új analitikai meg-
oldások publikálása kéz a kézben jár 
a Big Data-technológiával. 2012-re az 
adatvezérelt döntéshozatal széles kör-
ben elismertté vált, és egyre nagyobb 
érdeklődés tapasztalható a Big Data-
analitika iránt. Természetesen a Big 
Data megoldásainak is vannak bukta-
tói és hátrányai. Agrawal és munka-
társai 2012-ben publikált tanulmánya 

(Agrawal et al. 2012) szerint a Big 
Data-elemzés minden lépésénél aka-
dályokat kell leküzdeni, amire a ren-
delkezésre álló adatból kinyerjük 
az értékes információt. Felsorolja a 
heterogenitás, méretarány, pontosság, 
komplexitás és adatbiztonsági prob-
lémákat, mint buktatókat. Definiálja 
a Big Data-analízis főbb lépéseit 
(adatgyűjtés; adattisztítás/informá-
ció kinyerés; adatintegrálás/aggregá-
lás; analízis/modellezés; értelmezés), 
minden lépésben részletezi a nehéz-
ségeket és a problémákat.

A Big Data napjainkban

Az utóbbi években megfigyelhető, hogy 
a Big Data a tisztán informatikai kutatá-
sok mellett egyéb tudományterülete-
ken is megjelenik. Ez lehet akár a köz-
gazdaságtan, az egészségügy, az élet-, 
vagy a természettudományok területe. 
A rendelkezésre álló adatok sokfélesége 
oldaláról is áttekintethetjük a fejlődést, 
hiszen ma már digitálisan elérhetőek 
például genetikai szekvenciák, szocio-
lógiai adatbázisok, egészségügyi nyil-
vántartások, telefon- és videofelvéte-
lek, kormányzati adatbázisok, pénzügyi 
és gazdasági, gyártói adatforrások, leg-
különfélébb szenzorok digitális adatai, 
de az emberek által létrehozott digitá-
lis adat sokfélesége is megkívánja a szak-
terület-specifikus Big Data-megoldások 
bevezetését. Tehát a Big Data-típusú fel-
dolgozási eljárások széles körben ter-
jednek, és egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a nemzeti, a rövid, a közép- és 
a hosszú távú adatkezelési stratégiaal-
kotásban is. Például 2012-ben a Fehér 
Ház meghirdette nemzeti stratégiáját 
„Big Data Research and Development 
Initiative” (Big Data Kutatási és 
Fejlesztési Kezdeményezés, Kalil 2012, 
Kurose–Marullo 2016) címmel. A doku-
mentum bejelenti, hogy az amerikai 
kormány 200 millió USD támogatást 
nyújt a Big Data kutatási és fejlesztési 
célok megvalósításához, melynek célja 
a technológiai háttér biztosítása az ada-
tok tárolására, szervezésére, gyors infor-
mációfeldolgozásra, természetesen 
elsősorban a nemzetbiztonság megerő-
sítése érdekében. A támogatás felhasz-
nálói egyetemek, kutatóintézetek, non-
profit szervezetek lehetnek (a NASA és 
az USGS természetesen képviselteti 
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magát a nemzetbiztonság kiemelten 
fontos intézményei között). Az ame-
rikai informatikai laboratóriumok, 
egyetemek, kutatóintézetek (AMPLab 
University of California, Berkeley; Intel 
Science and Technology Centre for Big 
Data in the MIT Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory stb.) 
sorra publikálták az újabb és újabb 
eredményeket, melyek motorjai a Big 
Data-alkalmazásfejlesztésnek. 2014-
ben és 2016-ban a dokumentum új 
kiadásában („The Federal Big Data 
Research and Development Strategic 
Plan” [A Szövetségi Big Data kutatási 
és Fejlesztési Stratégiai Terv], Kurose–
Marullo 2016), összegezik a 2012 óta 
elért eredményeket és részletesen 
bemutatják a továbbfejlesztett straté-
giai tervet. Nem is lehet jobban megfo-
galmazni a Big Data-technológia jelen-
tőségét: „Olyan Big Data innovációs 
ökoszisztémát képzelünk el, amely 
lehetővé teszi:
1. a nagy tömegű, változatos és valós 

idejű adatok elemzését, az infor-
mációkinyerést, a megalapozott 
döntéshozatalt;

2. új képességekkel ruházza fel a szö-
vetségi ügynökségeket és a nemze-
tet, ezáltal nagyban felgyorsítja a 
tudományos felfedezések és újítá-
sok folyamatát;

3. új kutatási irányokat teremt, ame-
lyek vizsgálata más körülmények 
között lehetetlen lenne;

4. biztosítja a 21. századi kutatók és 
mérnökök képzését;

5. elősegíti az új gazdasági növeke-
dést”.

Ezzel egy időben az Európai Bizottság 
meghirdette kétéves projektjét a „Big 
Data Public Private Forum” címmel, 
melynek célja, hogy az érintett szerep-
lők stratégiát alkossanak a Big Data-
analitika európai szintű bevezetése 
érdekében. Az Európai Bizottság 2014-
ben adta ki „A digitális gazdaság, inno-
vációk és szolgáltatások mint a növeke-
dés hajtómotorjai” című jogszabályát, 
valamint felhívást tett közzé a Big Data 
és a Cloud Computing (felhő alapú szá-
mítás) keretrendszerek létrehozásához 
szükséges környezet megteremtéséért 
(European Comission 2014). A Cloud 
Computing-technológia és az euró-
pai kiberbiztonság kiemelt figyelmet 
kapott a jogszabály megalkotásában. 

Megállapítja, hogy az Európai Unió 
elmaradásban van az USA digitális gaz-
dasági növekedéséhez képest, a meg-
felelő ipari kapacitás hiánya miatt. 
Leszögezi, hogy az EU Big Data kuta-
tási és innovációs támogatásai elégte-
lenek és koordinálatlanok, valamint 
az olyan adatfeldolgozási szakértők 
száma is csekély, akik képesek a tech-
nológia előnyeit üzleti lehetőségekké 
alakítani. További súlyos megállapítá-
sok után határozott javaslatokat fogal-
maz meg annak érdekében, hogy mit 
kellene változtatni a hátrányok és hiá-
nyosságok leküzdése érdekében. A jog-
szabálynak is köszönhetően az Európai 
Unió számos Big Data témájú kutatási 
és fejlesztési projektet támogatott az 
elmúlt években (IQmulus; EarthServer, 
CleanSKY, Optique, Decumanus stb.). 
Természetesen ez a tendencia foly-
tatódik a Horizon 2020 támogatási 
keretprogramban is. Számos Big Data 
kutatási és fejlesztési projekt zajlik 
jelenleg is (Prestocloud, BigDataOcean, 
SecureCloud, Waziup, Hobbit stb.). 
2014-ben létrehozták a Big Data Value 
Association (Big Data Érték Egyesület) 
nonprofit szervezetet azzal a céllal, 
hogy bevezesse az EU Big Data Public 
Private Partnership programját. A prog-
ram elsődleges feladata létrehozni egy 
átfogó innovációs ökoszisztémát, mely-
nek segítségével Európa átveszi, majd 
megtartja vezető szerepét a Big Data-
üzletágban. A programot 2014-ben 
írták alá az Európai Bizottság és az 
európai adatfeldolgozó iparág (BDVA) 
vezetői (European Comission 2014). A 
BDVA tagjainak száma több mint 150 
(magyar tagja jelenleg nincs), össze-
tétele változatos, 5-10 fős vállalkozá-
sok, egyetemek, több ezer fős válla-
latok, kutatóintézetek rendelkeznek 
tagsággal. Minden tag a Big Data és a 
kapcsolódó szakterületeken (Cloud 
Computing – felhő alapú számítás, 
Internet of Things – dolgok inter-
nete, Machine Learning – gépi tanulás, 
Predictive Analytics – prediktív anali-
tika, Data Mining – adatbányászat, Earth 
Observation – földmegfigyelés, Remote 
Sensing – távérzékelés stb.) tevékeny-
kedik. A szervezet a „Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies 
(LEIT) Work Programme  2016–
2020” (Vezetés az innovációban és 
ipari technológiákban munkaprogram 

2016–2020) indulásakor kezdte meg 
operatív munkáját. A három egymásra 
épülő munkafázisból álló program 
(2016–17, 2018–19, 2020–) gondol a 
2020 utáni időszakra is, mint például az 
első két fázisban létrehozott Big Data-
platformok fenntartására (BDVA 2017). 
Az európai adatvezérelt gazdasági stra-
tégia kidolgozásával párhuzamosan a 
Big Data mellett kiemelt téma az Open 
Data – Nyílt Adatok témakör is, hiszen 
az adatok elérése kritikus fontosságú a 
Big Data-projektekben is. Minden emlí-
tett témakör a „Digital Single Market” 
(Digitális Egységes Piac) átfogó stra-
tégia része, melynek magas szinten 
megfogalmazott célja, hogy Európa 
digitális gazdasága világvezetővé vál-
jon. Természetesen a stratégiának 
további összetevői vannak, mint pél-
dául az európai hálózatfejlesztés (5G), 
az Internet of Things technológia, a 
Smart City szolgáltatások és az Open 
Science támogatása, a High Performace 
Computing központok kiépítése stb. 
(European Commission 2017).

Mi a Big Data?

A Big Data-analitika létrejöttének átte-
kintése után fontos a Big Data mára 
kiforrott definícióinak, jellemzőinek 
bemutatása, annak érdekében, hogy 
teljes képet kapjunk a sokszor hasz-
nált fogalomról. Az elmúlt években a 
Big Data elnevezés az adatok jellem-
zőinek leírására fókuszált. Az első defi-
níció a kétezres évek elején született 
meg (Laney 2001). Érdekes módon 
Laney cikkében a Big Data elnevezés 
nem jelenik meg, mégis az első Big 
Data-témakörben publikált forrásnak 
tekintjük. Cikkében az adatkezelés-
kor felmerülő problémákat csoporto-
sítja a mennyiség (volume), sebesség 
(velocity) és változatosság (variety) 
szempontjai szerint, melynek hasz-
nálata később a Big Data-témakörben 
széles körben elterjedt. Megállapítja, 
hogy a tradicionális adatkezelés kor-
látait csak újfajta eljárások kidolgo-
zásával lehet átlépni az említett „3V” 
dimenzióira fókuszálva (innen is a 
cím „3D-adatkezelés”, mint a három 
említett dimenzió). Később termé-
szetesen újabb dimenziók társultak 
az adatok jellemzésére, például a meg-
bízhatóság (veracity – „4V”), vagy a 
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vizualizáció (visualization – „5V”) 
stb. Az 1. táblázatban a meghatározá-
sok fejlődését és a definíciók kialaku-
lását mutatom be. A fogalmak 2012-ig 
nagy átalakuláson mentek keresztül. 
Fontos kiemelni, hogy a korai definí-
ciók a rendelkezésre álló adatok meny-
nyiségét hangsúlyozták, később az 
adatok többi tulajdonsága és az új fel-
dolgozási eljárások kerültek előtérbe, 
természetesen egyre bővülő alkalma-
zási területtel. 2012 után jelentek meg 
az alternatív kísérletek az új definíci-
ókra. Például az adatok nagysága már 
nem játszik kiemelt szerepet a jelen-
ség leírásában, mert mára vannak olyan 
adatok, amelyek rendelkeznek részle-
tes metaadatokkal és nagymértékben 
strukturáltak, így a változatosság hiá-
nya miatt nem tekinthetők „Big Datá”-
nak. Az újabb megközelítések hasz-
nálják a Big Data kifejezést, de annak 
jelentése eltér a „csupán” nagy adattö-
meg feldolgozásától, és kiterjesztik az 
adatok sokfélesége miatti problemati-
kus feldolgozásra, különös tekintettel 

a szenzorok által felvételezett adatokra 
(sokféleségük miatt). Ezek az adatok 
méretüket tekintve elférnek akár egy 
kisebb USB-adathordozón, de feldol-
gozásuk sokszor nem triviális. Tehát a 
„Big” ebben az esetben a nagy számú, 
eltérő adatforrást azonosítja.

A Big Data természete

Röviden összefoglalva a korábban 
használt „3V” illetve „4V” jellemzést 
elmondható, hogy a rendelkezésre álló 
adatok mennyisége (volume), változa-
tossága (variety), sebessége (velocity) 
és megbízhatósága (veracity) dimen-
ziók alapján történő leírás definiálja 
a Big Data-technológia által feldolgo-
zott adatokat. Az első definíciók három 
dimenziót írtak le, később ezek egé-
szültek ki további dimenziókkal (vera-
city, valence, visualization, value, 
„4V”, „5V”, … stb.). A rendelkezésre 
álló adatok mennyiségéről (volume) 
már volt szó. A manapság érdekesebb 
kérdés ezen adatok létrejöttének, 

feldolgozásának és értelmezésének 
a sebessége (velocity), sokfélesége 
(variety) és kiemelten fontos az ada-
tok megbízhatósága (veracity). A Big 
Data mára már elengedhetetlen része a 
vizualizáció, amely a levezetett adatok, 
grafikonok, trendek, animációk, infor-
mációs grafikák (infographics), térké-
pek minden formáját felhasználja az 
információk érthető bemutatására.

Összességében azokat az adatokat 
nevezzük Big Datának, amelyekre a 
fent említett jellemzők mindegyike 
igaz, tehát nagy, változatos és gyorsan 
változó (megfelelően szűrt és ellen-
őrzött). Az előzőekben kifejtett fejlő-
dést tekintve a Big Data sokkal több az 
adatok „3-4 V” jellemzésnél, hiszen az 
csak a rendelkezésre álló adatokat jel-
lemzi, de a Big Data elnevezés a nagy 
adatok eltérő feldolgozási eljárásait, 
feldolgozáshoz szükséges környezetét 
is magába foglalja. Magától értetődő, 
hogy az előzőekben jellemzett adatok 
más feldolgozási környezetet és meg-
oldásokat kívánnak.

Big Data definíciók Forrás

Kiemeli az egyre nagyobb mennyiségű és egyre többféle adat továbbításának általános igényét, valamint 

bemutatja a felhasználói oldal adattárolási elvárásait és a hálózatokra nehezedő nyomást.

Mashey 1998

 „A Big Data azonosítható a rendelkezésre álló, potenciálisan megfelelő adat mennyiségi (és néha minő-

ségi) robbanásával, ami az adatrögzítési és tárolási technológiák példa nélküli fejlődésének eredménye.”

Diebold 2000

A volume (mennyiség), velocity (sebesség) és a variety (változatosság) jól ismert „3V-s” jellemzését adja, 

ha mindhárom jellemző igaz az adatra, akkor sorolható a Big Data-feldolgozási eljárások által megkövetelt 

környezetbe.

Laney 2001

„Miként az internetes böngészők és kereső motorok fejlődése teljesen átalakította az adatok hozzáférésé-

nek módját, úgy a Big Data számítási módszerei is át fogják alakítani a vállalatok tevékenységét, a tudo-

mányos kutatásokat, de a gyakorló orvosok módszereit és a nemzetvédelmi és hírszerzési műveleteket is”.

Computing Community 

Consortium (Bryant et al, 

2008)

„Big Data az, amikor a feldolgozandó adat mérete megköveteli, hogy a jól bevált módszereken túl keres-

sünk megoldást.”

Jacobs 2009

„A Big Data-analitika magába foglalja a szabályalapú rendszereket, statisztikai elemzéseket, a gépitanu-

lás-technológiát és a neurális hálózatok módszereit. Egyes esetekben nem csak támogatja, optimalizálja, 

de helyettesíti az emberi döntéshozatalt a megfelelően automatizált algoritmusokkal.”

Manyika et al. 2011 

McKinsey Global

„A Big Data új generációs technológiát és architektúrát vezetett be, amely nagyon nagy méretű és válto-

zatos adatokból gazdasági értéket teremt, ezáltal nagy sebességű adatnyerést, adatfelderítést és elemzést 

tesz lehetővé”.

IDC 2012

„a kultúra, a technológia és a tudomány összjátéka…” Boyd and Crawford 2012 

„Big Data egy olyan kifejezés, amely magába foglalja a nagy tömegű adatkészletek felvételezését, feldol-

gozását, elemzését és megjelenítését ésszerű időn belül, amely a hagyományos IT-technológiák által nem 

érhető el. Tágabb értelemben, erre a célra használt platformok, eszközök és szoftverek együttesen adják 

a Big Data-technológiákat.”

NESSI 2012 (Networked 

European Software and 

Services Initiative)

„A különböző adatforrások nagy száma, amelyek potenciálisan kölcsönösen hatnak egymásra, defini-

álják a Big Datát. A Big Data azért nem alkalmas a hagyományos adatkezelési eljárásokban történő 

feldolgozásra, mert inkonzisztens és kiszámíthatatlan kombinációkat alkothat.”

Hillard (Mike 2.0) 2012

1. táblázat. A Big Data definíciók fejlődése 2012-ig. (saját szerkesztés)
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Feldolgozási környezet

Könnyen belátható, hogy egyre 
nagyobb számítástechnikai teljesít-
ményt kell elérni ahhoz, hogy a Big 
Data-feldolgozás elvégezhető legyen, 
ezen kívül szükség van olyan eljárá-
sokra, amelyek segítségével képesek 
vagyunk az adatok szűrésére, reduká-
lására az értékes információ kinyerése 
érdekében. Az elemzéseket csak elosz-
tott környezetben5 lehet elvégezni, ahol 
az egyes munkafolyamatok képesek pár-
huzamosan futni az elosztott adatokon, 
ezáltal a feldolgozási idő jelentősen 
csökkenhet. Tehát a tárolás és a feldol-
gozás is elosztott. A Big Data-számítások 
elvégzése egyértelműen megköveteli 
az új környezetet, ökoszisztémát, amely 
lehetővé teszi a távoli erőforrások eléré-
sét, a skálázhatóságot. Gyakran lehet 
hallani a ’Distributed computing’5, 
a ‘Parallel computing’, a ’Cluster 
computing’6, a ’High performance 
computing (HPC)’6, a ’Grid computing’7,  
vagy a ’Cloud computing’8 elnevezé-

5 Az elosztott számítási környezet lényege, 
hogy több feldolgozási egység között szét-
osztva végezzük el az elemzéseket. Ennek 
alapfeltétele, hogy olyan munkafolyamato-
kat hozzunk létre, amelyek képesek párhu-
zamosan (egy időben) futni különböző egy-
ségeken, vagy különböző adatokon futtatjuk 
ugyanazokat a feldolgozási eljárásokat, mely-
nek eredményéit végül egyesítjük stb. Rész-
letes bemutatás a következő fejezetben.

6 Cluster computing egymással összekapcsolt 
számítógépek (számítógépfürt) által meg-
valósított számítás, ahol a felhasználó az 
egyes számítógépek helyett, egy felhasználói 
felületen keresztül éri el a teljes feldolgozó 
és tárolókapacitást. A High Performance 
computing (HPC) / Cluster computing kör-
nyezetet jellemezhetjük, mint egy nagy szá-
mítógépet, amely megosztott memóriával, 
CPU-kapacitással, tárterülettel stb. rendelke-
zik. Ezt megvalósíthatjuk egy nagy szuperszá-
mítógép alkalmazásával, de nagy sebességű 
hálózati kapcsolattal rendelkező, egy helyen 
lévő, különálló számítógépek halmazával is. 
A HPC az előbbi, a Cluster az utóbbi.

7 Grid computing különálló számítógépek 
elosztott hálózata, amelyek nem osztják meg 
erőforrásaikat, hanem önálló egységet alkot-
nak, de megoldhatnak egy közös problémát 
annak felosztásával.

8 Cloud computing: felhő alapú számítási kör-
nyezet, ahol a számítási és tárolási kapacitást 
interneten keresztül érhetjük el. Egyfajta 
átmenetnek tekinthető a Cluster és a Grid 
computing között, de több azoknál. A cloud 
jellemzően fizikailag egy helyen lévő, egy 
tulajdonossal rendelkező centralizált számí-
tógép-hálózat, amelyek csomópontjai nem 
osztják meg egymás között az erőforrásaikat 
(ellentétben a clusterrel), de kifelé egyetlen 
logikai egységet képeznek (ellentétben a 
griddel). Több, mert a cloud fogalma kie-
gészül a szoftverarchitektúrával. A rend-
szer automatikusan irányítja, melyik fizikai 

seket. Minden kifejezés különböző 
típusú számítási környezetre utal, ame-
lyek nagyon eltérőek egymástól, más-
más teljesítménnyel. Jelen cikkben a 
Distributed és a Parallel computing 
elnevezéseket részletezem (terjedelemi 
korlátok miatt). A részletezésre kiválasz-
tott fogalmak talán a legelterjedtebbek, 
mégis sokszor tévesen, felcserélve vagy 
más fogalmakkal összekeverve használ-
ják őket. A kutatás későbbi szakaszában 
részletezem a többi technológiát is. A 
feldolgozási környezet kiválasztásánál 
figyelembe kell venni azok képességeit, 
korlátait és a rendelkezésre álló forrá-
sokat. Az elmúlt években az elosztott 
feldolgozásra képes rendszerek fejlesz-
tése ugrásszerű volt [például Apache 
Hadoop, Apache Spark, Akka (Typesafe) 
vagy a Disco (Nokia)], de ezek a keret-
rendszerek elsősorban szövegalapú fel-
dolgozásra fókuszálnak, erősen támasz-
kodnak a MapReduce programozási 
modellre (Dean–Ghemawat 2004) és 
az elosztott fájlrendszerekre.

Distributed computing 
(elosztott számítási környezet):
Olyan szoftver- és hardver-rendszer, 
ahol a számítási és tárolási kompo-
nensek végrehajtására hálózatba kap-
csolt számítógépeken kerül sor. A tevé-
kenységek összehangolása a „network 
socket” végpontokon küldött üze-
netek formájában történik, így a fel-
használó számára egyetlen koherens 
rendszer képét alkotja. A tárolási és 
feldolgozó csomópontok között háló-
zati paraméterek meghatározóak. 
Jelentős számítási és tárolási kapaci-
tás elérését teszi lehetővé ez az archi-
tektúra. A feldolgozási eljárások egy 
elosztott rendszerben üzenetsorok-
kal kommunikálnak. A két leggyakrab-
ban használt architektúramodell a kli-
ens–szerver modell és a Peer-to-Peer 
(egyenrangú) modell. Kliens–szerver 
modell alkalmazásakor a felhaszná-
lók indítják a kommunikációt vagy a 
feladatokat a szerver számára, amely 
kiosztja a kéréseket az összes feldol-
gozó és tároló egységre, majd összegzi 
az eredményeket, és válaszol a felhasz-
nálónak. A Peer-to-Peer modell, ahol 
minden egység az elosztott rendszer 

gépen kell elindítani egy virtuális gépet, 
kívülről úgy tűnik, mintha egyetlen szerver 
lenne, valójában több.

aktív résztvevője (felhasználó és szer-
ver is egy időben), nincs különbség a 
kliens- vagy szerverfeladatok között. 
Mindkét modell alkalmazásakor igaz, 
hogy használhatunk eltérő operációs 
rendszerű, memóriaméretű, tároló- és 
feldolgozókapacitású számítógépeket. 
Ez a rendszerkörnyezet lehetővé teszi, 
hogy eltérő számú feldolgozó egységet 
alkalmazzunk a rendszer skálázható-
sága érdekében. Az összekapcsolt fel-
dolgozóegységek száma rugalmasan 
növelhető a feldolgozandó adat meny-
nyiségének megfelelően, vagy egyide-
jűleg futtaható ugyanaz a feladat több 
egységre elosztva. További előny, hogy 
ha az egyik egység meghibásodás miatt 
kiesik a rendszerből, az nem jelenti a 
teljes munkafolyamat meghiúsulását. 
Ezen modellek alkalmazása megfelelő 
megoldás lehet a Big Data-analitika 
elvégzésére.

Parallel computing 
(párhuzamos számítási 
környezet):
Párhuzamos számítási környezet lehet 
egyetlen számítógép is több procesz-
szorral. Általában olyan hardverkör-
nyezet, amelyen belül számos procesz-
szor telepítve van egy szerver-rackben, 
ahol több CPU-val megosztják az infor-
mációkat, például a processzorok 
különböző feladatokon képesek dol-
gozni, de közös memóriához férnek 
hozzá. Ezt nevezik megosztott memó-
ria környezetnek (shared-memory 
environment). A változók, az objek-
tumok és az adatszerkezetek minden 
folyamathoz hozzáférhetőek. A párhu-
zamos számítás szintjei alapján megkü-
lönböztetünk bit-, utasítás-, adat- és fel-
adatszintű párhuzamosítást. Az egyik 
legfontosabb szempont, hogy a munka-
folyamatnak párhuzamosíthatónak kell 
lennie, ami azt jelenti, hogy az egyes 
lépéseknek (egymástól független cso-
magokként) egy időben végrehajtható-
nak kell lenniük. Ennek elérése azon-
ban sok esetben problémákba ütközik. 
A legtöbb modern, párhuzamos szá-
mítási környezet (például a szuper-
számítógép-környezet) a „többszörös 
instrukció elvégzése elosztott adatcso-
magokon” – logikát (MMID – multiple 
instruction, multiple data) követi, 
ahol a végrehajtás lehet egyidejű vagy 
aszinkron. 
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Parallel computing 
(párhuzamos számítási 
környezet) és a Distributed 
computing (elosztott számítási 
környezet) különbségei:
Legfontosabb különbség a 
memóriamegosztásban van. Az elosz-
tott számítási környezetben a folya-
matok különböző memóriatarto-
mányokat használnak (különböző 
számítógépeken), a párhuzamos szá-
mítási környezetben pedig azonosat. 
További fontos tényező, hogy a párhu-
zamos számítási környezetben az inf-
rastruktúra által kínált előnyök kihasz-
nálása érdekében speciális operációs 
rendszert kell használni (fejleszteni). 
Általánosságban, a párhuzamos kör-
nyezet a memóriamegosztott mul-
tiprocesszorokra hivatkozik, amely 
fizikailag is jól elkülönített hálózatra 
vonatkozik. Az elosztott számítási 
környezetet eredetileg egy munka-
hely tétlen erőforrásainak kihaszná-
lására fejlesztették, ezért engedi meg a 
nagyobb különbségeket az infrastruk-
túrában azáltal, hogy szorosan össze-
kapcsolt feldolgozóegységek hálózatát 
alakítják ki. Ez az erősen párhuzamo-
sított számítási környezetben korlá-
tozott. Az elosztott számítási környe-
zetben lazán összekapcsolt hálózat 
segítésével jobb hibatűrést és nagyobb 
rendelkezésre állást lehet elérni a tel-
jesítmény rovására. Manapság az a 
tendencia, hogy a két eltérő feldol-
gozási koncepció előnyeit igyekez-
nek kihasználni, és hibrid megoldá-
sokat hoznak létre. Természetesen az 
adott probléma megoldására legmeg-
felelőbb számítási környezet kiválasz-
tása kulcsfontosságú a költségek, a tel-
jesítmény és az elérhető erőforrások 
szempontjából.

A Big Data térbeli és 
időbeli kiterjesztése

Az új technológiák kidolgozásának 
köszönhetően az utóbbi években az 
elosztott számítási környezetben tör-
ténő adatfeldolgozás a térinformatiká-
ban és a távérzékelésben is újra elő-
térbe került (Kambatla et al. 2014, Li 
et al. 2015, Ahmed–Mokbel 2015). Az 
informatikában már sikeresen alkal-
mazott eljárások meghonosítására 
számos példa elérhető a feldolgozási 

munkafolyamat egyes lépéseinek és 
a feldolgozás céljának megfelelően 
(Chen–Zhang 2014, Karimi 2014, 
Hwang et al. 2011 Wu–Chin 2014). A 
téradatok esetében azonban a térbeli 
és időbeli jellemzők bevonása az elem-
zésekbe komplex megoldásokat kíván-
nak, szemben az egyszerű szöveges 
adatok feldolgozásával. (Nguyen Thai–
Olasz, 2015; Olasz et al., 2016). A főbb 
különbségeket a nem téradat Big Data, 
a térbeli (Geospatial) Big Data és a 
„tradicionális” téradatok (Geospatial 
Data) között a 2. táblázatban foglalom 
össze, a nyílt forráskódú megoldásokra 
fókuszálva (az alkalmazási példák csak 
nyílt forráskódú megoldásokat tartal-
maznak). A táblázatban bemutatom 
a különböző (raszter-, vektor-, pont-
felhő- és szövegalapú) adattípusokat és 
azok jelenleg tárolására és feldolgozá-
sára használt megoldásait. A jelen táb-
lázat célja, hogy bemutassam a külön-
böző adattípusok eltérő tárolási és 
feldolgozási igényeit a Big Data a tér-
beli (Geospatial) Big Data és a „tradi-
cionális” téradatok (Geospatial Data) 
csoportjai jellemzése által annak érde-
kében, hogy érzékeltessem mennyire 
eltérő tárolási és feldolgozási háttér 
szükséges az egyes csoportokban.

A következő szempontokat kiemel-
kedően fontosnak tartom a téradatok 
elosztott feldolgozása során:
1. Biztosítani kell az adatelosztás és 

elosztott feldolgozás során a térbeli 
és időbeli sajátosságok nyomon 
követhetőségét, és a felhasználók-
nak céleszközöket kell biztosítani a 
térinformatikai és képfeldolgozási 
munkafolyamatok felügyeletére.

2. Kiemelkedően fontos, hogy a szak-
értők tudják definiálni azt a mini-
mális adatmennyiséget, amit a 
szomszédsági viszonyok figyelem-
bevételével kívánnak feldolgozni, 
amely egy feldolgozási egységbe 
kerül az elosztott környezetben. 
Ez a követelmény a raszteres ada-
tok elosztott feldolgozásában ját-
szik kiemelkedő szerepet.

3. A kiindulási alap, mint minden 
elosztott feldolgozást célzó rend-
szerben az, hogy az adatokhoz és 
a feldolgozási környezethez moz-
gatjuk a feldolgozó algoritmust.

4. Az áttérést (az elosztott és a hagyo-
mányos feldolgozási környezet 

közötti) könnyítendő fontos szem-
pont lehet a meglévő adatelemzési 
eljárások felhasználása az elosztott 
környezetben történő feldolgozás 
során, hiszen az algoritmusfejlesz-
tőknek gyakran nincs kapacitásuk a 
meglévő elemzési eljárásokat adap-
tálni más környezetbe. Lehetőség 
szerint biztosítani kell kisebb 
módosítások alkalmazása mellett 
azok futtathatóságát. Rugalmasan 
legyen lehetőség eltérő szoftver-
környezetben (R, Matlab, Python 
stb.) írt feldolgozó algoritmusok 
futtatására. Már vannak olyan infor-
matikai megoldások, amelyek ezt 
támogatják (pl. Docker, Docker 
Swarm).

Annak érdekében, hogy a téradato-
kat (különösen a rasztereket) képe-
sek legyünk térbeli összefüggéseiket 
is felhasználva, elosztott módon fel-
dolgozni, szükséges a rendelkezésre 
álló megoldások értékelése, szem 
előtt tartva az elvárt funkcionalitást.  

9 Mobil térképező rendszer (Mobile Mapping 
System, MMS): járműre szerelt lézerkamera-
rendszer által felvételezett lézerpontfelhő 
és a hozzá tartozó fényképsorozat adatbá-
zisa

10 Épületinformációs modellezés (Building 
Information Modelling, BIM): az épület 3D 
modelljének előállítása és folytonos változá-
sának nyomon követése az eredeti célja, nap-
jainkra kibővült további dimenziókkal, ame-
lyek lehetnek építési költségek, idő??? de 
egyéb szerkezeti elemek tulajdonságai is. A 
felmérés már itt is történhet lézerpontfelhő 
előállítására alkalmas eszközzel.

11 Wide columns store ’szélesoszlop-adattáro-
lás’: egy speciális kulcs-érték adatbázis, táb-
lázatokat, sorokat és oszlopokat használ, de 
a relációs adatbázistól eltérően a sorok neve 
és formátuma sorról sorra változhat ilyen 
például a Bigtable, az Apache Accumulo, 
Cassandra, HBase stb.

12 Array database management system Tömb-
adatbázis-kezelő rendszer: tömb- más néven 
raszteradattípus tárolására és kezelésére 
kifejlesztett adatbázis-kezelő.

13 Resilent Distributed dataset (RDD) Rugal-
masan elosztott adatkészlet: az Apache 
Spark adatnyerési eljárása által alkalmazott 
elosztott adattárolás, minden adatcsomag 
különböző számítási egységen (node) kerül-
het tárolásra.

14 Key-value  store / kulcs-érték  adattárolás’: 
legrugalmasabb adattárolási eljárás, ahol a 
kulcs-érték pár, mint egy szótár azonosítja 
a kulcshoz az értékeket. 2010-es években 
újra előtérbe került a NoSQL adatbázis-keze-
lők elterjedésével, előnye, hogy kevesebb 
memóriát használ, mint a hagyományos relá-
ciós adatbázisnál.

15 Document store database dokumentum ori-
entált adatbázis-kezelő: dokumentumjellegű, 
vagyis félig strukturált adatok tárolására 
optimalizált adatbázisrendszer. A NoSQL-
adatbázis-kezelők másik nagy csoportja 
használja ezt a struktúrát (pl. MongoDB).
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Big Data Geospatial Big Data Geospatial Data
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r

fényképek, biztonságikamera-fel-

vételek, közlekedési szenzorok 

felvételei, orvosi felvételek, képek 

(röntgenfelvételek, retinafelvételek, 

ujjlenyomatok stb.)

idősoros műhold-, radar-, 

hiperspektrális felvételek, ortofotók, 

globális, országos, regionális vagy helyi 

lefedettségben, hagyományos vagy UAS 

felhasználásával, globális topográfia stb. 

tematikus térképek, tradicionális to-

pográfiai térképek, kis területet lefedő 

ortofotók, raszteres domborzatmodel-

lek stb.

ve
kt

o
r

2D-, 3D-grafikák vektoros formá-

tumban

globális, nemzeti szintű felszínborítás, 

földmegfigyelési, környezeti adatok, 

nemzeti ingatlan-nyilvántartási adat, 

vízfolyások, közmű, közlekedési hálózat 

adatai, tematikus adatok stb. 

nemzeti, regionális, vagy helyi admi-

nisztratív adatok, szocio-gazdasági nyil-

vántartások, hagyományos tematikus 

vektoros adatbázisok stb.

p
o

n
tf

el
h

ő objektumok 3D-s szkennelése (pl. 

robotika, orvosi, autóipari, művésze-

ti, régészeti, geológiai stb.)

mobil térképező rendszer (MMS)9 

pontfelhő, LiDAR-pontfelhő, sztereo 

légifelvételmodell-alapú felszínmodel-

lek, BIM-pontfelhő10 stb.

osztályozott, szűrt pontfelhők, a teljes 

pontfelhőállomány kivágatai (LiDAR v. 

MMS), kisebb pontsűrűségű és/vagy ki-

terjedésű állományok

sz
ö

ve
g 

al
ap

ú közösségi hálók bejegyzései, szöve-

ges üzenetek, üzleti adatok, napló-

fájlok, szenzorok adatai, élettudo-

mányi szöveges adatok, közlekedési/

utazási/kereskedelmi adatok stb.

szövegalapú hagyományos Big Data föld-

rajzi hellyel ellátva, geoszocio-adatbázis, 

Geo-IOT, (koordináták, címek, földrajzi 

nevek stb.)

Nyomvonalnaplók, koordináták, attribú-

tumok, indexek stb.
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wide column store11, elosztott fájl-

rendszer

Array database12, Key-value store, 

Resilent Distributed Dataset (RDD)13, 

wide column store

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer raszteres feldolgozásra alkal-

mas kiegészítőkkel, vagy hagyományos 

képfeldolgozó szoftverek

ve
kt

o
r

Relációsadatbázis-kezelő rendszer 

(RDBMS), wide column store

Elosztott fájlrendszer, relációsadatbázis-

kezelő rendszer térbeli kiterjesztéssel, 

vagy wide column store és key-value 

store GIS-funkciókkal kiegészítve

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer (ORDBMS)

p
o

n
tf

el
h

ő Key-value store14 Key-value store, RDD, GIS funkciókkal 

kiegészítve

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer pontfelhő feldolgozásra alkal-

mas kiegészítőkkel, korlátozott kapaci-

tással

sz
ö

ve
g 

al
ap

ú Elosztott fájlrendszer, document 

store adatbázist kezelő rendszer15, 

wide-column store,

Elosztott fájlrendszer, document store 

adatbázist kezelő rendszer, wide-

column store, RDD

formátumkonverzió után hagyományos 

térinformatikai tárolásban, önmagában 

nincs értelmezve.
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Apache Accumulo, Cloudera Rasdaman, SciDB, GeoTrellis, GeoMesa, 

Geowave, különböző adatbázis rendsze-

reken működtetve, fókuszálva a megje-

lenítésre és online publikálásra.

Grass GIS, Saga GIS, Orfeo Toolbox, 

OSSIM, gvSIG, QGIS, PostGIS Raster stb.

ve
kt

o
r

Cassandra, HBase, elosztott fájlrend-

szeren

Apache Hadoop, Hive, HBase, Accumulo, 

MongoDB, Neo4j térbeli műveletekre 

alkalmas kiegészítőkkel, könyvtárakkal 

ellátva (pl. MapR).

PostGIS, SpatiaLite, MySQL, QGIS stb.

p
o

n
tf

el
h

ő Elosztott fájlrendszer (pl. Hadoop 

Distributed File System)

Apache a pontfelhőkön alkalmazott tér-

beli műveletekre alkalmas kiegészítők-

kel ellátva (pl. Spark LiDAR).

PostGIS, LasTools, LiDAR, Geo-Plus, 

Grass GIS- LiDAR Tools stb.

sz
ö

ve
g 

al
ap

ú Cassandra, Cloudera, HBase, Neo4j, 

CouchDB, MongoDB, Hortonworks, 

MillWheel

Apache Storm, S4, Spark, Hive hagyományos konverziós szoftverek, 

(GDAL, GPS tracklog-feldolgozás stb.) 

térbeli megjelenítés lehetőségével,stb.

2. táblázat. A Big Data, a Geospatial Big Data és a Geospatial Data jellemzőinek  
és a gyakran használt megoldásoknak az összehasonlítása (saját szerkesztés)
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A 2. táblázat utolsó harmadában ezt 
kíséreltem meg, igyekeztem áttekin-
teni a már különböző térinformatikai, 
távérzékelési feladatokra is felhasznált 
megoldásokat (keretrendszer, modu-
lok, feldolgozási könyvtárak és az álta-
luk használt adatbázis motorok egy 
egységben). A kísérlet első lépése a tér-
informatikai és távérzékelési szolgál-
tatások áttekintése, később a tárolásra 
alkalmazott technológia azonosítása 
(ha ez publikálásra került) volt a cél. A 
feldolgozó algoritmusok nagyban függ-
nek az alkalmazott keretrendszertől, a 
szolgáltatás típusától és céljától. A táb-
lázat nem tér ki a kereskedelmi szoft-
verek összehasonlítására. Az összegyűj-
tött információk azt mutatják, hogy 
jelenleg célalkalmazások fejlesztése 
zajlik (modulárisan).

Összefoglalás

A Big Data-technológiák által kínált 
megoldások a nagy tömegű heterogén 
adatok feldolgozására a térinformati-
kai és távérzékelési alkalmazásokban 
egyelőre kevéssé kiaknázott lehetősé-
get jelentenek. Ahhoz, hogy a rendel-
kezésre álló lehetőségeket kihasználva 
értéknövelt termékeket, szolgáltatáso-
kat tudjunk előállítani és publikálni, 
elkerülhetetlen az új technológiák 
alkalmazása a térinformatikában. A Big 
Data eredetének megismerése elen-
gedhetetlen a definíciók áttekintése 
és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési 
eredmények specifikus (térbeli) meg-
oldásokkal történő kiegészítése során. 
A cikk első felében bemutattam a Big 
Data-koncepció létrejöttét, fejlődését 
és alkalmazott meghatározásait, vala-
mint a feldolgozási környezet jellem-
zőit. A cikk második felében a térinfor-
matikai vonatkozásait, kapcsolódásait 
igyekeztem számba venni. A különbsé-
gek meghatározása, a jelenleg használt 
megoldások összehasonlítása és az igé-
nyek feltárása elengedhetetlen a térin-
formatikai megoldások kutatásában és 
fejlesztésében. Jelen cikkben betekin-
tést kaptunk a Big Data és a térbeli Big 
Data világába, melyben részletesebb 
információt is kaphattunk az alapfo-
galmak megismerésén túl. A későbbi 
publikációimban a térbeliség és a szak-
terület specifikus megoldások kapnak 
nagyobb szerepet.
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Közigazgatás és 
versenyképesség
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nehezen képzelhető el olyan emberi, 
igazgatási vagy gazdasági tevékeny-
ség, ami ne kötődne földhöz, épít-
ményhez, épülethez. Érthető, hogy az 
ingatlanok leltárba vételéhez és pontos 

nyilvántartásához fontos állami és gaz-
dasági érdek fűződik. Régi felismerés 
az is, hogy az államigazgatási bürokrá-
cia jelentős hatással van a vállalkozások 
versenyképességének alakulására. Sőt, 
nemzeti versenyképességről hatékony 
közigazgatás nélkül nem is beszélhe-
tünk. Az olyan kis és nyitott gazdasá-
gok esetében, mint Magyarország, ez 
különösen igaz.

Az ingatlantulajdon-
bejegyzési eljárás 
időtartama

A Világbank legújabb, 2017 júniusá-
ban közzétett, ám a 2016. évi adato-
kat tükröző tanulmányában a hazai 
cégekre vonatkozó üzleti szabályozási 
környezetet és gyakorlatot öt terüle-
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Summary

Introduction to Big Data 
and its Spatial Relations

This paper presents origin of the 
Big Data phenomenon, introduces 
the importance of new processing 
techniques to provide solutions to 
handle Big Data and Geospatial Big 
Data. In the recent years the volume and 
variety of available data are evolving in 
an unprecedented way exceeding the 
capabilities of traditional algorithm 
performance and hardware/soft-
ware environment in the aspect of 
data management and computation 
(Manyika et al., 2011; IDC, 2012; Evans 
and Hagen, 2013). Higher efficiency is 
therefore required in order to exploit 
the available information derived 
from Geospatial Big Data (Ahmed and 
Mokbel, 2015; Hoersch, 2016; Doherty, 
2016). Consequently, geospatial 
analysis needs to be reformed to 
exploit the capabilities of current and 
emerging computing environments via 
new data management and processing 
concepts (Lee and Kang, 2015; Li et al., 
2015). To understand the evaluation of 

the techniques, the differences and the 
requirements we need to go in deep 
into the original goals of Big Data. 
The basics of the Big Data concept are 
described focusing on the geospatial 
applications and the processing 
environment. I have attempted to 
compare the terms of Big Data, 
Geospatial Big Data and Geospatial 
Data to clarify the possible properties of 
differences, compare them in the term 
of storage and processing background 
for different data representation and 
tried to collect and categorized the 
existing common system solutions. 
Furthermore, we made comparison 
on parallel and distributed computing 
characteristics.
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érvényesítése, cégalapítás, elektromos 
hálózatra csatlakozás, építési engedé-
lyezés és ingatlanbejegyzés) hasonlítja 
össze az európai uniós gazdaságok, 
illetve világszerte 187 ország tapaszta-
latával. A „Regionális Doing Business az 
EU tagállamokban” címet viselő kuta-
tásban a szabályozások minőségében 
mutatkozó eltéréseket és elsősorban a 
helyi szinten kialakult hatékony gyakor-
latokat, jó példákat kívánták feltárni. A 
felmérésben Magyarországot hét város, 
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Székesfehérvár és a főváros képviselte. 
[1] Természetesen árnyaltabb képet 
kaphatnánk, ha a későbbi elemzések-
ben a nagyvárosok gyakorlatán túl, a 
kisebb járási hivatalok adatait is figye-
lembe vennék.

A vállalkozás indítása és az elektro-
mos áramhoz való hozzáférés területén 
fejlesztések szükségesek. Ugyanakkor 
a hazai városok ma már az üzleti kör-
nyezet több szegmensében, így például 
a szerződéses jogok érvényesítésében 
vagy az ingatlanbejegyzésben is jobban 
teljesítenek az uniós átlagnál. Az ingat-
lanbejegyzés gyorsaságában a világ-
ranglistán elfoglalt, egyre kedvezőbb 
helyezésünk töretlen fejlődést mutat: 
Magyarország 2010-ben a 60., 2011-
ben a 41., 2015-ben pedig már a 29. 
helyen állt az összehasonlításban.

A legfrissebb elemzés alapján 
hazánkban az ingatlantulajdon-bejegy-
zési eljárás teljes időtartama átlagosan 
17,5 nap. A világrangsorban ezzel, ma 
Észtországgal egyetemben az igen elő-
kelő 27.-28. helyen állunk. A tanulmány 
szerint az ügyvédi közreműködés egy 
napig, a cégkivonat és a tulajdoni lap 
beszerzése egy, illetve fél napig tart. A 
fejlesztések eredményeként ugyanis a 
tulajdonilap-szolgáltatásnak már csak 
6%-a történik papíralapon, míg 94%-a 
a TakarNet felületén keresztül, elektro-
nikusan valósul meg. Az ingatlan-nyil-
vántartási átvezetés, mely a kormány-
hivatalok (járási, kerületi hivatalok) 
hatásköre, átlagosan 15 napot vesz 
igénybe.

Budapesten, az ország legnagyobb 
számú üzleti vállalkozással rendel-
kező városában több ingatlan-adásvé-
telt bonyolítanak le, mint a többi hat 
magyar városban együttesen, ráadásul 
a hatékony ingatlan-nyilvántartási eljá-
rásoknak köszönhetően, rövidebb idő 

alatt, mint olyan településeken, ame-
lyeken jelentősen kevesebb az ilyen 
beadvány.

Az ingatlantulajdon-
bejegyzési eljárás 
minősége

Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljá-
rások minőségének mérőszámát ille-
tően, hazánk a maximális 30-ból a 
legutóbbi két felmérésben egyaránt 
26 pontra teljesített. Ez a mutató az 

ingatlan-nyilvántartás infrastruktúrá-
jának megbízhatóságát, földrajzi lefe-
dettségét, átláthatóságát és az ingatlan-
viták rendezésének indexét tükrözi.

Infrastruktúra-megbízhatósági 
és földrajzilefedettségi index
Infrastruktúránk maximálisan megbíz-
ható: a térképi és a tulajdonosi infor-
mációk tárolása, valamint a változások 
vezetése egységes adatbázisban törté-
nik, a tulajdonjogi bejegyzések és a tér-
képi nyilvántartások teljes egészben 

1. ábra. A magyarországi ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás helyzetének  
változása a Világbank korábbi felmérései alapján (2005–2014).  

A rangsorra vonatkozóan 2005–2006-os adatok nem állnak rendelkezésre.

2. ábra. Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás teljes időtartama,  
egy eljárás legkisebb időigénye fél nap (Doing Business 2017, European Union)
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digitalizáltak, a hitelek és jelzálogjo-
gok elektronikus bejegyzéséből külön-
böző szempontok szerinti összesítők is 
készíthetők, a kataszteri nyilvántartás-
ból önálló és csoportosított informá-
ciók is lekérdezhetők.

Sok állam gyakorlatától eltérően, a 
hazai ingatlan-nyilvántartás teljes körű 
és Magyarország egész területére kiter-
jed: egyaránt tartalmazza a magán-, 
illetve állami tulajdonba tartozó ingat-
lanokat, így a telkeket, épületeket, föl-
deket, házakat, lakásokat, szövetkezeti 
lakásokat, de a közterületeket is.

Ez nem volt mindig így. Elődeink 
hosszú időn keresztül két nyilvántar-
tást vezettek az ingatlanokról: a gaz-
dasági célokat szolgáló földnyilvántar-
tást (nem volt tárgya az egyéb önálló 
ingatlan, például öröklakás, szövetke-
zeti lakás) és a jogi jellegű telekkönyvi 
nyilvántartást (nem tartalmazta a köz-
területeket, például utcákat, tereket). 
Tehát egyik sem volt teljes. Bár a szük-
ségtelen párhuzamosságok mellett jog-
szabályok írták elő a két szervezet köl-
csönös értesítési kötelezettségét, azok 
sok esetben elszakadtak egymástól: a 
változások eltérő időben és sorrend-
ben történő átvezetése miatt remény-
telen feladatnak látszott biztosítani a 
két nyilvántartás átfedő tartalmának 
azonosságát, a tömeges változások 
követését. Ugyanakkor a telekkönyvi 
eljárás – a maihoz képest igen csekély 
mértékű ingatlanforgalom mellett is 
– meglehetősen hosszadalmas volt. 
Ezzel ma is gátolná a hitelügyleteket 
és az ingatlan, mint áru forgalmának 
előmozdítását.

Létre kellett hozni egyetlen, rend-
szerében egységes, tartalmában tel-
jes, mind gazdasági, mind jogi szem-
pontból kielégítő regisztert, amelynek 
kezelésére a változásokat naprakészen 
követni tudó, szervezetileg és helyileg 
is egységes földhivatalokat jelölték ki. 
A telekkönyvek vezetése a bíróságoktól 
1972. január 1-jétől került át a földhi-
vatalokhoz. Ezzel létrejött az egységes 
ingatlan-nyilvántartás, melynek rend-
szerét a kormányhivatali integráció 
nem érintette. [2]

Információtranszparencia-
index
A törvény által szabályozott ingatlan-
nyilvántartási eljárás és az eljárási 

díjszabás transzparens, mind a tulaj-
donosi, mind pedig a térképi nyil-
vántartás nyilvános, tartalmát online 
módon is bárki megismerheti. Az eljá-
rásokról (tulajdonjog, vételi jog, jel-
zálogjog stb.) statisztikai kimutatás is 
készül, a Világbank ajánlása szerint 
ezek nyilvános közlésével javítható a 
transzparencia.

Ingatlanvita-rendezési index
A tulajdonviszonyok stabilitása, átlát-
hatósága és biztonsága valóban fő 
szempont, az ingatlanok értéküknél, 
gazdasági életben betöltött szerepük-
nél fogva kiemelt jogi védelmet érde-
melnek, melynek biztosítását társa-
dalmunk az államtól joggal várja el. A 
tulajdonhoz való jog stabilitása alkot-
mányos alapjog, jogrendszerünk elis-
meri és védi a tulajdon valamennyi 
formáját.

Az ingatlanokkal kapcsolatos vitás 
eljárások rendezésének alapja, hogy 
törvényi előírás szerint, az adásvételi 
ügyleteket meghatározott írásos doku-
mentumok alapján be kell jegyezni 
az ingatlan-nyilvántartásba, melynek 

hitelességéért az állam garanciát vál-
lal, az eljárás során a kétszintű jogor-
voslat (államigazgatási, bírói) lehető-
sége is biztosított.

Figyelemre méltó, hogy az ingat-
lantulajdon-bejegyzés időtartamában 
Magyarországot megelőző tizenkét 
európai államból az eljárás minőségét 
tekintve hét csak utánunk következik. 
Portugáliában leggyorsabb a bejegy-
zési folyamat, ám minőségi indexe ala-
csony, míg mindkét mutató alapján a 
legjobban Hollandia teljesít. A holland 
példát, mely ügynökségi modellre ala-
poz, a magyar szakemberek is tanul-
mányozhatták. [3] Bécs előttünk jár 
az ingatlan-nyilvántartás elektronizá-
lásában, ugyanakkor Ausztria városai-
ban hosszabb a tulajdonjog-bejegyzési 
folyamat és a minőségi index is elma-
rad a magyarországitól. [4]

Fejlesztési lehetőségek

A felmérések azt mutatják, javítani a 
gyakorlaton nemcsak újabb jogszabá-
lyok bevezetésével vagy módosításá-
val lehetséges, hanem például az állami 

3. ábra. Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás minőségi indexe 
(Doing Business 2017, European Union)
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intézményrendszer hatékonyságának 
fejlesztésével is. Magyarország a sike-
res helyi megoldások elterjesztésével 
fokozhatja versenyképességét.

A nemzeti versenyképesség javításá-
val felzárkózhatunk a fejlettebb nyugat-
európai országokhoz. Ehhez a termelé-
kenység növelésére van szükség, hiszen 
egy elemzés szerint Magyarország tőke-
termelékenységi mutatója kétharmada 
volt a lengyelnek, a munkaerő-felhasz-
nálás hatékonysága pedig stagnált, míg 
Lengyelországban 15 százalékkal nőtt 
egy év alatt.

Ugyanakkor, egyes vélemények sze-
rint a földügyi, ingatlan-nyilvántar-
tási ágazatban elért eredményeket 
is komolyan veszélyeztetheti a szak-
ember-utánpótlás lehetőségeinek 
bizonytalansága.

Nemzeti Versenyképességi 
Tanács
A fejlesztések érdekében a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács márciusi ala-
kuló ülésének az üzleti működési kör-
nyezet javítása volt a fő témája. Az első 
értekezleten hat olyan területről tár-
gyaltak, amelyekkel rövidtávon érdem-
ben javítható a versenyképesség.

A cégalapítás során a költségek mér-
séklése és a regisztrációs kötelezett-
ségek egyszerűsítése, a villamos háló-
zatra való csatlakozási eljárásnál – mely 
Magyarországon 257 napig tartott – a 
csatlakozási díjak leszállítása és az eljá-
rási határidők rövidítése, míg az épít-
kezéseknél az engedélyezési eljárások 
határidejének csökkentése hozhat elő-
relépést. A vállalkozói adózással kap-
csolatos ügyintézés egyszerűsítése 
mellett, a vállalkozások védelme, a hite-
lezői követelések megtérülési rátájá-
nak növelése érdekében ugyancsak 
fontos a csődtörvény módosítása.

Szolgáltató Kormányhivatal 
Modell
A minőségi szolgáltatások nyújtására 
törekvő, ügyfélközpontú Szolgáltató 
Kormányhivatal Modell kidolgozásával 
a fejlesztések a Kormányhivatalokban 
is folytatódnak. A Modell célja, hogy 
operatív módon támogassa a gazdaság 
növekedését, folyamatosan fejlessze a 

Kormányhivatal szolgáltató kultúráját, 
célorientált kapcsolatrendszerét és a 
partnerek elégedettségének növelése 
által, erősítse a bizalmi indexet. A szín-
vonalas feladatellátással a tisztviselők 
szakmai, emberi és társadalmi megbe-
csültsége is erősödik.

A fejlesztési programnak a vállal-
kozások is alanyai. Elvárás- és elége-
dettségvizsgálatukkal mérték fel a 
Kormányhivatallal közös szakmai pon-
tokat, az együttműködés jellemzőit, a 
további potenciális kapcsolódási és 
kommunikációs lehetőségeket, illetve 
a Kormányhivatal szakmaiságával, 
hitelességével, reagálási képességével 
összefüggő vállalkozói elvárásokat és a 
kialakult megítélést.

A vizsgálati mutatók alapján készül 
el az együttműködést felölelő, a fővá-
ros gazdasági, társadalmi környezeté-
nek, szervezeti adottságainak jellem-
zőit figyelembe vevő stratégia, illetve a 
következő évre vonatkozó munkaterv, 
mely a vállalkozások működését támo-
gatni hivatott kormányhivatali eszközö-
ket és a célzott kommunikációs segít-
ség formáit részletezi. 

Ágazati fejlesztések
A földügyi ágazat fejlesztési törekvé-
seinek középpontjában az e-ingatlan-
nyilvántartás, azaz az eljárások további 
elektronizálása szerepel.

A „Földhivatali folyamatok ügyfél-
központú átalakítása és korszerűsí-
tése” elnevezésű, ismertebb nevén 
a DalNet24-program (Digitalizált 
Alaprajzok a Neten keresztül a nap 
24 órájában) a társas- és szövetkezeti 
házak iratait fogja a széles körű nyil-
vánosság számára is – elektronikusan 
– elérhetővé tenni. Következő lépés-
ként, majd – hasonlóan a bécsi gyakor-
lathoz – megvalósulhat a beadványok, 
az államigazgatási döntések elektroni-
kus továbbítása is.

A siker útja ugyanis mindig építés 
alatt áll. Henry Royce, a Rolls-Royce 
autógyár egyik megalapítójának intel-
mét idézve: „Mindenben törekedj a 
tökéletességre. A legjobbat is tedd még 
jobbá, és ha nem sikerülne, tervezd 
újra. Ne fogadd el, ha valami csak körül-
belül jó, vagy majdnem jó.” Márpedig 

ezt a céget 1906-ban alapították és ma 
is létezik. Sokak szerint a világ legjobb 
autóit gyártja…

A közeljövőben bizonyára e lap 
hasábjain is olvashatunk a földügyi ága-
zat fejlesztési eredményeiről.
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Summary

Real Estate Register and 
National Competitiveness

We can be proud of the system of 
Hungarian land administration system, 
in our country the real estate register 
has been developed for 160 years 
continuously.

The strength of our institutions is the 
unity of cadaster & real estate registry. 
According to the newest surveying of 
The World Bank, nowadays Hungarian 
cities perform better than the average 
of EU in respect of several segments of 
business environment e.g. validating 
of contract laws or registering 
real estates. Public administration 
increases the national competitiveness 
of Hungary by the quickness and high 
quality of the real estate registration 
procedures.
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1. Bevezető

Mióta Magyarország teljeskörűen 
alkalmazza a schengeni vívmányok 
rendelkezéseit, egyre többször vető-
dik fel a kérdés, hogy miért van szük-
ség az államhatárra, miért kell azt 
megjelölni és nyilvántartani, hiszen a 
schengeni térségben „megszűnnek” a 
határok. Valóban, Magyarország állam-
határa jelenleg már több viszonylat-
ban szabadon átjárható és nem csak a 
határátkelőhelyeken.

Azonban az államhatár – mint foga-
lom és mint „kézzelfogható” valóság – 
nem szűnik meg, továbbra is létezik, és 
megjelölésére is szükség van. Minden 
államnak tudnia kell, hogy meddig 
„nyújtózkodhat”, meddig hatályos a 
saját joga, meddig igazgathat egy tér-
séget, meddig terjed a nemzeti szuve-
renitása. Ne felejtsük el azt sem, hogy 
az államhatár mindig valamely magán, 
önkormányzati vagy állami ingatlan bir-
tokhatára is (és egyben egy település és 
egy megye közigazgatási határa is).

A világban sok helyen még napja-
inkban is gazdasági vagy politikai okok 
fűtötte ellenségeskedés, háború dúl 
az államhatár nem egyértelmű, vagy 
vitatott volta miatt. Gondoljunk csak 
a Szlovénia és Horvátország közötti, 
a pirani öböl tengeri kijáratával kap-
csolatos vitára, vagy Horvátország és 
Szerbia vitájára a Duna és a Ferenc-
csatorna közötti térség hovatartozásá-
ról, vagy akár a távoli Kasmírra, ahol 
szintén vitatott az államhatár India és 
Pakisztán között.

A „rendezett határ – jó szomszéd-
ság” szlogen nagyon jól kifejezi mind-
azt, amit a jogilag és geodéziailag is 
egyértelműen meghatározott és a ter-
mészetben is jól láthatóan megjelölt 
államhatár jelent a szomszédos álla-
moknak és az államhatárral érintkező 
földterületek tulajdonosainak.

2. Az állam és az államhatár

2. 1. Az állam
A filozófia értelmezése szerint az állam 
a sokféleség egysége, vagyis egymástól 

eltérő jellegű és különböző termé-
szetű jelenségek összekapcsolódása. 
Egyszerre valóság és eszme, társadalmi 
tény és norma, hatalmi viszony és jog-
viszony, tevékenység és intézmény, 
tényleges gyakorlat és gondolat. De 
vajon mitől lesz állam a fentiek sze-
rinti „összekapcsolódás”? Melyek azok 
a feltételek, követelmények, amelyek 
teljesítése, megléte esetén államról 
beszélhetünk?

Az államiság kritériumai meghatá-
rozzák azokat a feltételeket, amelyek 
nélkül nem létezhet állam. Ilyen fel-
tételek például a személyi és terü-
leti főhatalom, az önálló jogrend, az 
ezek biztosításához szükséges intéz-
mények és a függetlenség. Az állam 
pontos fogalmának meghatározása 
igen bonyolult és szerteágazó kérdé-
seket vet fel. Sok jogtudós véleménye 
szerint a meghatározás bonyolultsága 
miatt csak az egyértelmű, nézetkü-
lönbséghez nem vezető elemekre kell 
szorítkozni. Ezen „egyszerűsítés” ered-
ményeként alakult ki az emberiség tör-
ténelme során (sokszor átalakulva) az 
állam formális meghatározása, a mini-
mális feltételek kimondása, amely a 
hatalom, a népesség és a terület hár-
masságán alapul.

2. 2. Az államterület
A terület minden állam „természeti” 
előfeltétele. Egy állam léte vagy nem-
léte független a méretétől, hiszen 
Vatikánvárostól Oroszországig sokféle 
területű állam létezik. Mivel a modern 
állam territoriális, azaz területen ala-
puló, ezért a területi főhatalom leg-
főbb jellemzője, hogy teljes, tehát az 
állam területén lévő valamennyi sze-
mélyre vonatkozik, és kizárólagos, 
azaz más államok az állam hozzájáru-
lása nélkül semmilyen tevékenységet 
nem fejthetnek ki az állam terüle-
tén. Az államok területének jelentős 
része általában egybefüggő száraz-
föld, de ez nem feltétele az állami-
ságnak, gondoljunk csak az óceániai 
szigetállamokra.

Egy állam területe létrejöhet, 
illetve megváltozhat eredeti vagy 

származékos területszerzéssel. 
Eredeti területszerzésről akkor beszé-
lünk, ha korábban uratlan terüle-
tet (terra nullius) egy állam birtokba 
vesz (önmagában a terület felfedezése 
nem elegendő, azt uralom alá is kell 
vonni). Ennek lehetősége napjainkra 
gyakorlatilag kimerült. A származé-
kos területszerzés legnagyobb nehéz-
sége, hogy egy állam új területeket csak 
egy másik államtól szerezhet meg. Egy 
másik államtól területet szerezni szer-
ződéses (békés) vagy nem szerződéses 
(erőszakos) megoldásokkal lehet.

2. 3. Az államhatár
A fentiek összefoglalásaként kimond-
hatjuk, hogy az államhatár az állami 
területi felségjog gyakorlásának terét 
határolja. Az államhatár vagy két álla-
mot választ el egymástól, vagy egy álla-
mot a minden állam által használható 
területektől és térségektől (pl.: nyílt 
tenger, világűr). 

A mindennapok szemszögé-
ből nézve mesterséges és természe-
tes államhatárokat különböztethe-
tünk meg. A mesterséges államhatár 
megállapítása az alábbi elvek szerint 
történhet:

 – természetes határok elve alapján az 
államhatárt egy adott, egyértelműen 
meghatározható, látható természeti 
képződményen kell megállapítani, 
pl. a hegységek vízválasztó vonalán, 
vagy a folyók középvonalában;

 – történeti határok elve alapján a már 
kialakult, államokat elválasztó helye-
ken kell megállapítani a határt, ott 
ahol az már régóta fennáll (pl. Szent 
István korabeli mezsgye az osztrák 
hercegség felé);

 – földrajzi összefüggés elvére elsősor-
ban tengeri határok, tengerben levő 
szigetek közötti határok meghatáro-
zásakor hivatkoznak;

 – nemzetiségi határok elve szerint 
az államhatárokat úgy kell kiala-
kítani, hogy az azonos nemzethez 
vagy etnikumhoz tartozók egy állam 
területére kerüljenek.

Gyakorlatilag azonban a természetes 
államhatár is mesterséges, hiszen az 

Az ezeréves határ: a gyepűtől a határvonalig
Varga Norbert



26

Varga Norbert: Az ezeréves határ: a gyepűtől a határvonalig

2017 / 5  (69. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

ezekről történő döntés is politikai, 
hatalmi erőviszonyokon nyugvó ala-
pon születik meg. Az államhatárt meg-
határozó politikai, hatalmi döntést a 
jogi, műszaki meghatározás követi: az 
államhatár pontos, részletes leírása, 
majd a természetbeni kitűzése és meg-
jelölése, láthatóvá tétele következik. 
Az államhatár az elvont jogi, filozófiai 
fogalomból „kézzelfogható”, a termé-
szetben látható „dologgá” a következő 
lépések során válik:

 – delimitáció: az államhatárt az azt 
meghatározó szerződések általá-
ban szövegesen is leírják, és ezzel 
egyidejűleg egy kis méretarányú tér-
képen kijelölik. A leírás elnagyolt, a 
részleteket mellőzi;

 – demarkáció: a delimitációt köve-
tően az államhatárt a szerződé-
sek alapján létrejövő, a szerződő 
államok képviselőiből álló vegyes 
bizottságok a helyszínen kijelölik, 
és részletesen leírják;

 – abornement: a demarkáció után 
a pontos földmérési-térképészeti 
meghatározás következik. Az állam-
határ vonalát a természetben határ-
jelekkel megjelölik, és gondoskod-
nak a határjelek közötti láthatóság 
biztosításáról, a határnyiladék kitisz-
tításáról;

 – redemarkáció: egy már megálla-
pított államhatár eredeti helyének 
pontosítása, újbóli felmérése, kitű-
zése és megjelölése. Ilyen munkákat 
akkor végeznek, ha egy szomszédos 
állam helyébe egy másik állam lép 
(pl. a határjeleken lévő felségjelzé-
sek helyesbítése érdekében), vagy 
a határjelek elhanyagolt állapota 
vitára adna okot a másik állammal, 
illetve ha a természeti környezet a 
határokmányok eredeti felvétele óta 
nagymértékben megváltozott.
Az előzőekből is látható, hogy az 

emberi történelem során, egészen az 
első közösségektől kezdve mindig fon-
tos szerepet töltött be a határ kérdése. 
Az emberi együttműködés egyik alap-
vető szükséglete volt, hogy a közösség 
tagjai tudják, meddig terjed ki fennha-
tóságuk, mekkora az a terület, melyen 
akár a legkezdetlegesebb formában is, 
de együtt kell ellátniuk a társadalmi fel-
adatokat. A társadalmi fejlődéssel pár-
huzamosan egyre pontosabban állapí-
tották meg az állammá szerveződött 

társadalmak a szomszédos terüle-
tektől elhatároló képzeletbeli vonal 
helyét. Sokszor egész nemzetek sorsa 
függött attól, hogy országuk határ-
vonala a nekik legkedvezőbb helyen 
haladjon.

A korábban említett nemzetközi jogi 
elvek ugyan a modern nemzetközi jog 
íratlan szabályaiként lettek rögzítve, 
de az elveket már a korai államokban 
is alkalmazták. Gondoljunk példaként 
Egyiptom déli határára vagy a Római 
Birodalom Pannónia tartományának 
dunai határára. A magyarság a hon-
foglaláskor, ha nem is tudatosan, de 
ugyancsak a földrajzi összefüggés elve 
alapján foglalta el a Kárpát-medencét, 
és hozta létre az első államhatalmi szer-
vekkel rendelkező államalakulatot.

3. A gyepűtől a 
határvonalig

3. 1. Gyepű
A gyepűrendszernek nagy jelentősége 
volt a középkori magyar államhatárok 
kialakulásában és megszilárdulásában. 
Történeti forrásokból tudjuk, hogy a 
magyarok a Kárpát-medencébe érkezés 
előtt a sztyeppéken, nyugati irányban 
vándorolva, nomád módon éltek. A tör-
zsek hátrahagyásával nagyobb fegyve-
res csoportok több száz kilométerre is 
elkalandoztak. Tények igazolják, hogy a 
magyarok egy része már a honfoglalás 
előtt járt a Kárpát-medencében, meg-
ismerhette a Kárpátok által védelmet 
nyújtó, megélhetést biztosító legelő-
ket, folyókat.

A honfoglalást követően a törzsek 
megtelepedésénél a legfontosabb 
tényezőként a Kárpát-medencében 
talált természeti viszonyok és őseink 
életmódja jelentkezett. A letelepülés, 
mely folyamatosan haladt nyugat felé, 
azt jelentette, hogy a törzsek egymás-
tól jelentős távolságokra lévő terüle-
teket szálltak meg. A Kárpát-medence 
terepi adottságait kihasználva a gyepű 
északon, keleten és délen valószínűleg 
a Kárpátok karéjával párhuzamos terü-
letsáv lehetett. Nyugaton, délnyugaton 
és délen, az alacsony hegységek nem 
képeztek jelentős akadályt az ellensé-
ges hadak útjában. Így ezen irányokba 
a gyepűrendszer kiegészült a fizikai 
őrzéssel. A nyugati határterület északi 
részén található Fertő tó–Rába–Duna 

területét az év jelentős részében víz 
borította, így ez természetes aka-
dályt jelentett az ellenség számára. Az 
ország déli részén a Balaton alatti szé-
les, mocsaras területek, majd délebbre 
a Dráva és a Duna is természetes aka-
dály volt.

A gyepűrendszer megszilárdulását 
követően már ekkor több, a Magyar 
Királyság határaival kapcsolatos nem-
zetközi szerződés született (1225, 
1254), elsősorban az akkori stájer és 
osztrák hercegségekkel. Az említettek 
mellett a XIV. századtól jelentős határ-
változások is történtek, melyek fő oka 
délen: a török veszély megjelenése, 
nyugaton: az előtérbe kerülő birtok-
viták. A határok kijelölésekor alapve-
tően a természetes terep, így a magas 
hegyek, gerincek (Alpok, Kárpátok), 
vagy a folyók, tavak jelentette vonula-
tokat vették figyelembe. A korszaknak 
megfelelően a határokat nem egy vonal 
segítségével húzták meg, hanem a vár-
megyék, várak, uradalmak hovatartozá-
sát jelenítették meg.

A mohácsi csatának egyik fon-
tos következménye volt, hogy ettől 
kezdve Erdély fokozatosan elkülönült 
Magyarországtól, és e folyamat eredmé-
nyeként önállóvá vált, melynek követ-
keztében az Erdélyi-medence nyugati 
határmezsgyéin politikai határ ala-
kult ki. A török porta kárpát-meden-
cei uralma alatt több kisebb, rövid 
idejű békeszerződés rendezte ideig-
lenesen a Magyar Királyság, Erdély 
és az Oszmán Birodalom határát. E 
határmegállapítások még a bevált 
gyakorlat szerinti gyepű-rendszert 
alkalmazták.

3. 2. Magyarország határai a 
karlócai békeszerződés után
A török alóli felszabadulást lezáró kar-
lócai békeszerződés az országhatár tör-
ténetében is mérföldkőnek számít. A 
békeszerződés a korabeli viszonyok-
hoz képest részletesen rendelkezett a 
határokról, a határrendről és a határ 
őrizetéről is: „…mindkét fél részéről 
kiküldendő megbízottak válasszák 
el egyenként az egyes kerületeket és 
járásokat, megvonván a határvo-
nalakat részleteikben, megjelölvén 
árkokkal, kövekkel, karókkal vagy 
valamely más módon, a zavar elke-
rülése végett, és ezek a jelek legyenek 
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a választóvonal Horvátországnak és 
vidékein a határvidék végéig azokon 
a helyeken, amelyek mindkét hata-
lom birtokában maradnak, és ha bár-
melyik részéről akárki merné másí-
tani, változtatni, kidönteni, elvenni, 
vagy bármely más módon megsérteni 
valamelyiket az említett jelek közül, 
az minden irányú nyomozással elfo-
gatva mások előtt például kegyetlen 
büntetéssel lakoljon.”

A békeszerződés szövege, valamint a 
határok térképi ábrázolása és a terepi 
megjelölése jelzi, hogy a korábbi határ-
jelöléstől eltérő, újszerű megoldások-
kal éltek a szerződő felek. Ezzel kez-
detét vette az államhatár pontos, 
vonalszerű megjelenítése és a terepen 
határjelekkel való kitűzése.

A déli mellett az ország nyugati 
határa mentén is sor került már ekkor 
a határok kitűzésére, sőt határviták ren-
dezésére is. Egy 1715. évi törvénykezés 
rendelkezik az osztrák–magyar határ 
kiigazításáról, határbizottságok kijelö-
léséről, munkájuk elvégzéséről.

Magyarország első katonai felmé-
rése 1780–1785 között történt meg, 
melynek során az államhatár vonalá-
nak felmérése, ábrázolása érdekében 
a felmérők minden fontosabb törés-
ponton, az erdőségekben, a hegyek 
csúcsán, a völgyekben és a síkságo-
kon határdombokat állítottak fel. Ahol 
a határvonal hosszan, egyenes vonal-
ban haladt, ott egymástól 200 ölnyire 
emeltek határdombokat, ahol pedig 
kanyargó patakok miatt a határvonal is 
hasonló volt, ott a határdombok közti 
távolságot rövidebbre vették. Erdős, 
bozótos területeken a határvonal men-
tén 3 öl szélességben a fákat is kivág-
ták. A térképek elkészítéséhez már egy-
séges jelkulcsot használtak, itt jelenik 
meg a határdomb, határkő, határoszlop, 
határfa jelkulcsa, valamint az ország-
határ ábrázolása szaggatott vonal közé 
beszúrt pont jelölésével.

Az első katonai felvételezés jelen-
tősége abban mutatkozik meg, hogy a 
karlócai békeszerződés utáni határkitű-
zéssel szemben (mely csak a déli hatá-
rok mentén valósult meg) az ország 
teljes határa mentén pontosan kitűz-
ték és megjelölték az államhatár vona-
lát. Ezt követően már nem sáv, hanem 
egy vonal jelentette az elválasztó 
szerepet.

3.3. A magyar–román 
államhatár megállapítása
A magyar történelmi eseményekkel 
párhuzamosan a XIV. század óta fenn-
álló két román fejedelemség 1859-
ben egyesült, és 1862-ben felvette 
a Románia nevet, melyet az orosz–
török háború lezárását követő kong-
resszus ismert el önálló államnak. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia létrejöt-
tével Magyarország keleti határai egy-
ben a Monarchia (mai szóhasználattal 
külső) államhatára is lett.

A korábban is államhatárként funk-
cionáló Kárpátok gerince mentén nem 
volt ismeretlen jelenség a határvillon-
gás, amely a XIX. században különö-
sen elharapódzott. Ezek megakadá-
lyozása érdekében a két szomszédos 
állam 1882-ben tárgyalásokat kezdett. 
Az ezt követő határbejárás eredmé-
nyeként a nemzetközi vegyes bizott-
ság 1887. április 15-ig a határvonalat 
közös beleegyezéssel megállapította, 
szabatosan leírta és térképeken rögzí-
tette. Az 1887. december 7-én szüle-
tett „Az osztrák–magyar Monarchiának 
Romániával, a Monarchia két állama 
és Románia közt fennforgott határvil-
longások kiegyenlítése végett, a határ-
vonal újabb megállapítása és azzal 
kapcsolatos kérdések szabályozása 
tárgyában” kötött szerződést az 1888. 
évi XIV. törvénycikk tette a magyar jog-
rend részévé (a ratifikáció 1888. ápri-
lis 16-án történt meg).

A szerződés V. fejezete a magyar–
román államhatárt például a Gyimesi-
szoros térségében az alábbiak szerint 
rögzítette: „…egyenes vonalban dél-
keletnek a Bálványos - és Földtiszt-
patakok egyesüléséhez vonul; innen 
követvén az utóbbi patakot az Arsita 
Tarcutii éjszaki lábáig, ezen hegyláb 
gerinczén felhág az Arsita Tarcutii 
csúcsára. Innen, folyvást a gerinczen 
haladva, déli irányban leszáll a 
Tarcuta-patakba átlépi ezt, felhág a 
hegygerinczre, átvonul a Tarhavas- és 
Csudamér-csúcsain, a honnan leszáll a 
Csudamér-patak eredetéhez, s ezt követi 
a Tatros-(Gymes)-patakba ömléséig. Itt 
átkel a határ a Tatros-patakon, követi 
a m. kir. vámhivatal és vesztegintézet 
kerítésfalát, felvonul az Áldomás sorka 
- (kőcsup) gerinczére, onnan annak és 
a Pipás-, Égett-mező csúcsaira, innen az 
Apahavas csúcsa alá huzódik, …”

Az 1887. évi szerződésben rögzí-
tett magyar–román határokat az erre 
felállított vegyes bizottságok a tere-
pen geodéziailag kitűzték, majd tér-
képeken rögzítették, és a határvonalat 
vörös színnel kiemelték. Az így megál-
lapított és geodéziai jelekkel kitűzött 
államhatár jelentősége kiemelkedő az 
államhatárok nemzetközi történeté-
ben. Nemzetközi jogi szakirodalom 
szerint „…a tudományosan megálla-
pított határ természete az 1888. ápri-
lis 16-án Ausztria–Magyarország és 
Románia között ratifikált szerződés-
ben fejeződik ki.”

3. 4. A magyar–román 
államhatár megjelölése
A kitűzött határ megjelölésére a határ-
szerződés részletes előírást adott: „A 
határ egész terjedelmében Bukovina 
felől határkövekkel, Magyarország 
felől fából készített határoszlopok-
kal fog megjelöltetni. Úgy a határkö-
vek, mint a határoszlopok a határvo-
nallal párhuzamos mindkét oldalukon 
az illető országok kezdőbetűivel lát-
tatnak el, jelesül a határkövek az 
egyik oldalon B. (Bukovina), a másik 
oldalon R. (Románia), a határosz-
lopok pedig az egyik oldalon M.O. 
(Magyar Ország), a másik oldalon R. 
(Románia) betűkkel fognak megjelöl-
tetni. A betűk alatt folyó számok fog-
nak alkalmaztatni, melyek a Bukovina, 
Magyarország és Románia között fenn-
álló "Triplex confiniumnál" kezdőd-
nek. Ezen a ponton egy háromoldalú 
kőlobor fog felállíttatni és oldalain a 
fenti módon a három ország kezdőbe-
tűivel és I. számmal megjelöltetni. … A 
rónaföldön vagy fönsikon, hol a ter-
mészetes határvonal a terület alakulá-
sánál fogva ki nem vehető, a határkö-
vek és határoszlopok közt földhalmok 
vagy kőrakások emelendők és pedig 
oly távolságban egymástól, hogy egyik 
a másikától látható legyen. … Ott, hol 
a határvonal erdőkön vonul át, mind-
két oldalon négy méter, összesen tehát 
nyolcz méter széles átvágások fognak 
eszközöltetni.”

Az 1887. évi szerződés megkötése 
során megvalósult a határjelek bünte-
tőjogi védelme is:

„1. § A ki az ország határának meg-
jelölésére szolgáló szobrot, kő- vagy 
faoszlopot, árkot, kő- vagy földhalmot, 
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vagy más jelzőt szándékosan és jog-
talanul megrongál, vagy a határszo-
bornak vagy oszlopnak feliratát vagy 
egyéb megjelölését részben, vagy 
egészben, olvashatatlanná vagy felis-
merhetetlenné teszi: vétséget követ 
el, és hat hóig terjedhető fogházzal 
büntetendő.

2. § Három évig terjedhető fogház-
zal és hivatalvesztéssel büntettetik 
az, ki az előző §-ban felsorolt határ-
jeleket szándékosan és jogtalanul, 
ha nem is a birtokviszonyok meg-
zavarása czéljából megsemmisíti, 

kidönti, szétrombolja, felismerhetet-
lenekké teszi, vagy áthelyezi. A kísér-
let büntetendő.”

Az 1887. évi szerződés a határkijelö-
lést követő két év után az egész határ-
szakaszra vonatkozó határvizsgálatot, 
tízévenként pedig időszaki vizsgála-
tot írt elő, „hogy a határvonal ott, hol 
valamely változást szenvedett, ismét 
helyreállíttassék.”

A fentieken túl, a szerződés rögzí-
tette a határfolyók és patakok épít-
ményeinek (gát, vízerőmű) hasz-
nálatát, illetve átalakítását, esetleg 

lerombolását. Nagyon fontos, hogy a 
szerződés a tulajdon- és birtokviszo-
nyok rendezése kapcsán rögzítette: 
„Magától értetik, hogy jelen egyez-
mény által azon fekvőségek tulajdo-
nosai, melyek egyik országból egész-
ben vagy részben a másikba mennek 
át, birtokjogaikban és a fekvőségek 
feletti szabad rendelkezési jogukban 
rövidséget szenvedni nem fognak.” Az 
államhatáron való akadálytalan köz-
lekedést, áthaladást az ún. határátlé-
pési igazolvány biztosította, melyet a 
határmenti birtokosok és szolgálatuk-
ban álló személyek és azok családtag-
jai kaphattak.

A magyar–román államhatárt a szer-
ződés rendelkezéseinek megfelelően 
1894-ben, 1897-ben, és 1899-ben. 
a vegyes bizottság megvizsgálta, és 
1900-ban pedig újra felmérte. Az ere-
deti megjelöléskor felállított határje-
lek sajnos nemcsak a természetrom-
boló erejének nem tudtak ellenállni, 
„hanem főleg azért nem megfelelők, 
mivel a határszéli alacsonyabb művelt-
ségű népesség nem tartja kellő tiszte-
letben, s anyaguk és szerkezetük nem 
lévén eléggé szilárd, emberi kéz is igen 

1. ábra Határkő a Csukáson egykor és most

2. ábra. „A határoszlopoknak vasból előállított gulyája” 3. ábra. Átnézeti (topográfiai) térkép Gyimes vidékéről
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könnyen jelentékeny sérüléseket, eset-
leg teljes megsemmisülésüket idéz-
hette elő.” A két kormány által elfoga-
dott terv szerint a határjelek 1900. évi 
felújítása után a határoszlopok szögvas-
ból, a határhalmok pedig terméskőfa-
lazatból fognak készülni.

Az 1900. évi időszaki vizsgálatot 
követően új – már kétnyelvű, pontos 
geodéziai adatokat, távolságokat, törés-
szögeket is tartalmazó – határokmá-
nyok készültek: átnézeti (topográfiai) 
térkép, részletes felvételi előrajzok, 
határleírás és határtérképek.

A bemutatott határokmányok for-
máját, elrendezését mind a mai napig 
használjuk, Magyarország jelenlegi 
államhatára is ilyen okmányokban 
rögzített. Az elmúlt két évtizedben az 
új felmérések során készült határok-
mányok is az ismertetett elvek alapján 
készülnek.
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Új ipari forradalom a 
térinformatikában – 
Térinformatika 4.01, I. rész 
Szemelvények az Európai 

Térinformatikai Ernyőszervezet 

(EUROGI) szakpolitikai munka 

anyagaiból a Magyar Térinformatikai 

Társaság (HUNAGI) szerkesztésében

Az elmúlt pár esztendőben az EUROGI 
munkaműhelyei a térinformatika 
szemüvegén keresztül áttekintették 
az infokommunikációs világ tech-
nológiai trendjeit. Az alapvető cél 
azon szakpolitikai trendek felvázo-
lása volt, amelyek alapvetően meg-
határozhatják az Európai Unió és 
a tagállamok térinformatikai szak-
politikai trendjeit. Az EUROGI fő fel-
adata a térinformatika (GeoICT) 
széles körű és hatékony felhasználásá-
nak elősegítse Európában. A Magyar 
Térinformatikai Társaság, mint az 
EUROGI alapító tagja, aktívan részt 
vett ebben a munkafolyamatban.

Az EUROGI munkacsoportok a tér-
informatikai szakpolitikákat alapve-
tően meghatározó hat fókuszterületet 
azonosítottak:

 – A dolgok internetje (Internet of 
Thinks – IoT)

 – Nagy tömegű adatelemzés 
(BigData)

 – Kapcsolt adatok (Linked Data)
 – Nyílt adatok (Open Data)

1 A térinformatika területén az elmúlt két 
emberöltő alatt négy „ipari forradalom-
nak” lehettünk tanúi. Az első térinformati-
kai ipari forradalmat a 1960-as években a 
számítógépeknek a geodézia, térképészet, 
földtudományok területére történő mono-
lit jellegű belépése indította el, melynek 
következménye az első generációs digitá-
lis térképek megjelenése volt. A második 
térinformatikai forradalom az 1980-as 
években a PC-k megjelenéséhez kötődik, 
elindítva a moduláris rendszerfejlesztést és 
a hálózati kliensszerver-architektúrák tér-
nyerését. A harmadik térinformatikai forra-
dalom a XX. század végéhez az internetes 
forradalomhoz kapcsolódik, megjelenik a 
Web GIS, a Digtális Föld, a Google Maps és 
MS BingMaps által életre hívott tömegfel-
használás. A 4. térinformatikai forradalom 
a 2010-es években az intelligens hálózati 
eszközök megjelenésével köszöntött be. Ez 
a felhasználócentrikus megközelítés szinte 
minden alkalmazói területen forradalmi 
változásokat indukált: IoT, BigData, Open 
Data, Sustainable Developement, Network 
Society, Smart City, Smart Vehicle, Smart 
Governance…

 – Kis- és középvállalatok támogatása 
(SME Promotion)

 – Fenntartható település- és régió-
fejlesztés (Sustainable Urban and 
Regional Developement)

Az EUROGI az egyes területek helyze-
tét két workshop keretében tekintette 
át tagságával, bevonva az EU illeté-
kes szervezeteinek döntéshozóit, szak-
embereit, létrehozva hat munkadoku-
mentumot. A munkadokumentumok 
megnevezésére a Policy Position 
Papers (PPP) kifejezés került beveze-
tésre, melyet magyar nyelven a „szak-
politikai állásfoglalás”, „szakpolitikai 
dokumentum” kifejezések adhatnak 
vissza. Jelen munkaanyagban a kon-
textus függvényében mindkét kifeje-
zés alkalmazásra kerül.

A hat szakpolitikai dokumentum-
ban a hangsúly minden esetben a 
szakpolitikák azonosítására és azok 
földrajzi információs (GI) és térin-
formatikai (Geo ICT) szempontból 
történő tömör kifejtésére irányul. A 
szándék egy, az adott szakpolitikák-
ról szóló átfogó stratégiai megközelí-
tés elfogadása, amely meghatározza 
a továbbhaladás általános irányát. 
A szakpolitikai állásfoglalásokban 
vázolt átfogó álláspontokon belül a 
részletek kifejtésére egy későbbi idő-
pontban kerülhet sor.

Jelen áttekintés egy-egy fejezete 
összegzi a dolgok internetéről, a 
BigData-ról, a nyílt adatokról, a fenn-
tartható KKV-k népszerűsítéséről, 
valamint a fenntartható település- 
és területfejlesztés népszerűsítéséről 
szóló szakpolitikai dokumentumok 
üzenetét.

A dokumentumokat az EUROGI 
igazgatótanácsa 2016. április 2-án 
fogadta el. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a szakpolitikai állásfoglalások 
gyorsan változó technológiai, gazda-
sági, jogszabályi, intézményi és tár-
sadalmi környezetéből adódóan, az 
állásfoglalásokra „dinamikus doku-
mentumként” kell tekinteni, és ezért 
megfelelő időpontokban a jövőben 
frissítésre kerülhetnek. Jelenleg azon-
ban nem várható, hogy a frissítések 
lényegileg megváltoztatnák a szakpo-
litikai javaslatok alapvető irányát. A 

szakpolitikai dokumentumok föld-
rajzi fókuszterülete, az Európa Tanács 
(ET) területén lévő országok.

Dr. Szabó György 
a HUNAGI főtitkára

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalás a dolgok 
internetéről (IoT)

Mi a dolgok internete?
A Dolgok internete Globális Szabvány 
Kezdeményezés (Internet of Things 
Global Standards Initiative2) definí-
ciója alapján az IoT fizikai objektu-
mok hálózata vagy olyan elektronikai, 
szoftver-, és szenzorelemek kommuni-
kációs hálózatba kapcsolt együttese, 
amely lehetővé teszi a komponensek 
adatainak gyűjtését és a közöttük tör-
ténő kommunikációt. Így az IoT lehe-
tővé teszi környezetünk és a bennün-
ket körülvevő dolgok érzékelését és 
a meglévő kommunikációs hálózaton 
keresztüli távvezérlését, lehetővé téve a 
fizikai környezet elemeinek számítógé-
pes rendszerekben történő hatékony, 
pontos és gazdaságos integrációját.

A jelenlegi helyzet
Azáltal, hogy az IoT egyesíti a fizikai és 
virtuális világot, magában hordozza az 
intelligens környezet létrehozásának 
lehetőségét, javítva az emberek élet-
minőségét3. Bár számos ismert cég hir-
deti a várható előnyöket, jelenleg csak 
néhány iparágban jelentkezik az IoT 
figyelemre méltó hatása.

Következésképpen az IoT-vel kap-
csolatos piaci várakozások trendje 
folyamatosan csökken. Számos felhasz-
nálói tanulmány, szakértői interjúk és a 
Gartner előrejelzései4, valamint a témá-
nak szentelt EUROGI munkaműhelyek 
az elterjedés akadályait az alábbi ténye-
zőkben azonosítják:

 – Magánszféra védelme (Privacy): Az 
intelligens eszközök fejlődése, a 
szabadidős alkalmazások hatalmas 
mennyiségű személyes adatot gene-

2 Lásd: http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/
Pages/default.aspx

3 Lásd: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
internet-things

4 h t t p : / / w w w . g a r t n e r . c o m / n e w s r o o m /
id/2684616
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rálnak. A felhasználói profilok és az 
egyének magánéletének megismeré-
sét támogató adatbányászati szoftve-
rek és alkalmazások jelentik az egyik 
kulcskérdést, amellyel foglalkoznunk 
kell. Az Eurobarometer5 szerint az EU 
állampolgárai számára ez az elsődle-
ges szempont az internetes techno-
lógiákkal kapcsolatban.

 – Biztonság (Security): A növekvő digi-
talizálás és a modern városi és vidéki 
környezetbe telepített eszközök soka-
sága új biztonsági kihívásokat jelent, 
és jelentősen növeli a biztonsággal 
kapcsolatos komplexitást. A hagyo-
mányos biztonsági intézkedések nem 
alkalmazhatók közvetlenül az IoT-
technológia világában a különböző 
szabványok és alkalmazott heterogén 
kommunikációs eljárások miatt.

 – Adatkezelés és elemzés (Data mana-
gement and analitics): Az IoT eszkö-
zök által létrehozott növekvő adat-
mennyiség jelentős hatást gyakorol 
az információkezelés hagyományos 
gyakorlatára. A Gartner jelentése 
szerint ma a hangsúly a tároló kapa-
citáson van, és csak másodlagos a 
költség-haszon megközelítés, az a 
tény, hogy az üzleti terület valóban 
gyümölcsözteti-e az IoT-adatok hasz-
nát6. Az adatok valós idejű feldolgo-
zása elengedhetetlen, szükségszerű 
kényszer, hogy az adatfeldolgozás 
folyamatában lehetőség szerint 
időben elkerüljük a nem releváns 
adatok tárolását, kezelését. Míg az 
Intelligens városok, Intelligens háló-

5 Lásd: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
data-protection/news/240615_en.htm

6 Lásd: http://www.gartner.com/newsroom/
id/2867917

zatok, Egyéb intelligens rendszerek 
koncepciója alapvetően a helyhez 
kapcsolódó időparamétereken ala-
pul, a tér–idő-elemzés számos néző-
pontot foglal magába.

 – Szabványok (Standards): A tárgyak 
internetében történő valódi boldo-
gulás érdekében a gyártóknak és fel-
használóknak a területet átfogó nyílt 
szabványokat kell alkalmazni, melyek 
javítják az eszközök ellenőrzését, 
kezelését, az információgyűjtést és 
-elemzést. Az IoT-eszközök teljes 
hálózati kommunikációs alkalmazási 
rétege a W3C szabványokra épülhet, 
biztosítva az eszközök és alkalmazá-
sok közötti adatáramlást és az IoT-
eszközök és meglévő webrendszerek 
közötti zökkenőmentes kapcsolatot. 
Az IoT-alapszabvány kidolgozásának 
kezdeményezése az IEEE Szabvány-
ügyi Bizottságában megkezdődött 
(IEE-SA7), míg az OGC kifejlesz-
tette és elfogadta a Szenzoreszkö-
zök API szabványát (SensorThings 
API Standards8), amely nyílt és 
egységes módon összekapcsolja az 
IoT-eszközöket, adatokat és alkal-
mazásokat a webes környezetben. 
Hasonlóan a gyártók által vezetett 
csoportok, mint az AllSeen Aliance9 
nyílt forráskódú eszközökre támasz-
kodó megoldásokat hoz létre a fejlett 
IoT-eszközökre alapozott intelligens 
otthonok tárgykörében. További 
fontos kezdeményezés foglalkozik 
ezzel a kérdéskörrel, mint például a 

7 Lásd: http://standards.ieee.org/innovate/iot/
stds.html

8 Lásd: http://www.opengeospatial.org/
projects/groups/sensorthings

9 Lásd: https://allseenalliance.org/

Thread (Google, Samsung, ARM), a 
6LowPan (Cisco) és a FIDO Aliance, 
melyek megkísérlik megváltoztatni 
az erős autentikációjú eszközök 
interoperabilitás hiánya miatt prob-
lematikussá váló hitelesítés jellegét 
az alacsony szintű biztonsági megol-
dások növelésével. Az IoT-eszközök 
felhőalapú gerinchálózati megoldá-
sainak kiépítését már széles körben 
támogatják az IT-piac főbb szereplői, 
mint például az IBM (BlueMix) és 
az Amazon (AWS), amelyek az IoT-
architektúra piac általi közvetlen 
vezérlését támogatják.

A fentiekben vázolt problémák leküz-
dése csak a szereplők közötti szé-
leskörű konszenzus megteremtésé-
vel lehetséges. Köszönhetően a nagy 
hagyományokra visszatekintő európai 
adatvédelmi és biztonsági szabályozás-
nak, a tagállamok jól működő igazság-
szolgáltatási rendszerének valamint 
az EU-ba megtelepült nagy technoló-
giai szolgáltatóknak, az Európai Unió 
számára különösen fontos az IoT jövő-
beni európai fejlesztésének tárgyában 
a vezető szerepre való törekvés.

A térinformatikai technológiák 
(GeoICT) általános előnyeinek 
és kihívásainak teljes körű 
egyesítése az IoT-vel
Bár jelentős erőfeszítések történtek 
az interoperabilitását biztosító szab-
ványok kidolgozására, az eszközök 
alacsony szintű kommunikációjának 
támogatására, a GeoICT jelentős tech-
nológiai támogatást nyújthat a biztonsá-
gos IoT eszközök fejlesztésében, amely 
garantálja a felhasználók magánéleté-
nek védelmét, és egyúttal lehetővé 
teszi az adatok üzleti hasznosítását. 
Ez azonban csak úgy érhető el, ha az 
IoT fejlesztés során holisztikus straté-
gia kerül alkalmazásra, összpontosítva 
a felhasználói szempontokra, miköz-
ben támogatásra kerül a többrétegű, 
decentralizált, biztonságos adatgyűj-
tés. Bár a jelenlegi szabvány fejleszté-
sek elsősorban a technikai/szintaktikai 
interoperabilitásra fókuszálnak (1. és 2. 
szintű inetroperabilitás), jól megalapo-
zott referencia modelleket (pl. az ISO 
19101) alkalmaznak, mint referencia 
modellek az INSPIRE adatokra vonat-
kozó előírások. A szabványos infor-
mációcsere (pl. WFS, WFS-T és WMS), 

1. ábra: Az IoT fejlődés becsült trendje 2015-re és 2020-ra, Gartner elemzés a 2009-2015 időtávra
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nagyobb átjárhatóságot biztosít az IoT 
számára minden szinten és léptékben, 
melyek a térinformatikai technológiával 
(GeoICT) egyesítve a következő járulé-
kos előnyök elérését teszik lehetővé:

 – Adatkezelés és elemzés: Minden 
dologhoz hozzátartozik a helye, és a 
dolog helye egy fontos tényező.  A 
dolog lényegében egy térinformati-
kai objektum az ISO és OGC definí-
ciói alapján. Gyakorlatilag minden 
térinformatikai adatbázis objektu-
mok kezelésére van optimalizálva, 
melyek többsége bizonyos mértékig 
implementálja a szabványokat. Így a 
jelenlegi térinformatikai adatbázi-
sokat szabványos interfészeken és 
kódolási eljárásokon keresztül alkal-
mazhatjuk izolált IoT alkalmazások 
kezelésére, egyidejűleg lehetővé téve 
a dolgok ad hoc jellegű opcionális 
elérését különböző alkalmazások és 
elemzések számára, megvalósítva az 
IoT átfogó célját. A kültéri és beltéri 
térinformatikai keret szabványok 
gyors adaptációja jelentősen erősíti 
ezt a koncepciót, egyidejűleg lehe-
tővé téve a tér–idő-elemzést és a 
kritikus helyzetekben történő dön-
téstámogatást. Jelentős hozzáadott 
értéket és új tudást képvisel egy 
egyszerű georeferenciával (geo-tag) 
ellátott IoT rendszer. Fontos szerepe 
van a mozgásban lévő, változó sebes-
ségű és mennyiségű adatok kezelését 
biztosító infrastruktúrának. Az IoT 
adatok változatossága, heterogén 
forrása, előállítása csak megfelelő 
magas szintű adatmodellel támogat-
ható, mint például az ontológiák és a 
szemantikus statisztikai eloszlások.

 – Magánélet védelme (Privacy): Míg a 
szabályozás csak az elszámoltatható-
ság problémájára jelent megoldást 
(pld. a szabályozás nem tud meg-
védeni a hacker támadás ellen), a 
műszaki megoldásoknak biztosítani 
kell a helyreállítást. A magánszféra 
védelme volt az egyik legfontosabb 
kérdés a térinformatikai techno-
lógia kezdetén, a legtöbb már ren-
delkezésre álló megoldás biztosítja 
a kritikus magánszféra védelmi 
mechanizmusokat, mint például a 
hitelesítés, azonosítás és a hely spe-
cifikus szolgáltatások anonimitása. 
Az adatgyűjtést (pl. WFS-T) az adat 
hasznosítástól (pl. WFS, WMS) elvá-

lasztó szabványokra építve a térin-
formatikai biztosítja az alapvető sze-
mélyiségvédelmi mechanizmusokat, 
kihangsúlyozva az információ áram-
lás egyirányú ellenőrzését. Ezen kívül 
amennyiben térinformatikai támo-
gatású IoT rendszert hozunk létre, 
a hely információ felhasználható az 
egyén identitásának álcázására.

 – Biztonság (Security): Jól megalapo-
zott nyílt szabványú GIS platformok 
(mint a GeoServer vagy az ArcGIS) 
biztosítják a szabványos, titkosí-
tott biztonságos kommunikációs 
csatornát, megtámogatva tűzfal- és 
kriptográfiai szolgáltatásokkal. A 
GeoXACML szabvány a térinfor-
matikai alkalmazások körében 
széles körűen alkalmazott hozzáfé-
rés-szabályozási segédprogram. A 
térinformatikai platformok helyi 
hálózatos telepítés esetén is bizto-
sítják a funkcionalitásukat, anélkül, 
hogy globális hálózati kommuniká-
cióra támaszkodnának. Így megva-
lósítható a fizikai biztonság, míg a 
magasan integrálható meglévő GIS-
platformok biztosítják a szabványos 
szoftver-infrastruktúrát a többré-
tegű biztonsági szerkezetükkel. Ily 
módon egy az intelligens környezet 
elleni esetleges sikeres támadás, 
nem tud könnyen lehatolni a tény-
leges rendszerekbe, ahol jelentős 
fizikai károkat tudna okozni.

A térinformatikai technológia IoT-
rendszerekkel való ötvöződéséből szár-
mazó, előzőekben tárgyalt jelentős elő-
nyeinek teljes körű elérése érdekében 
számos kihívás megoldását igényli. 
Egyrészt a GeoICT-IoT-integráció növel-
heti a fejlesztés általános költségeit, 
valamint az egyedi IoT-rendszerek tele-
pítési költségeit. Emellett amennyiben 
több eszköz használ több kommuniká-
ciós csatornát (pl. WIFI, G5, ZigBee) 
szükségessé válik a közöttük lévő 
interfészek fejlesztése, és az aktuális 
GIS-platformot ki kell terjeszteni bizo-
nyos mértékben, hogy az IoT-integráció 
által képviselt új kihívások kezelésére 
alkalmas legyen. Végül a nagy IKT-
szolgáltatók olyan IoT-eszközöket és 
szolgáltatásokat kínálnak, melyek nem 
működnek a szolgáltatók saját IKT öko-
szisztémáján kívül. Ezek a silójellegű 
ökoszisztémák jelentik a legkomolyabb 
akadályt a fejlesztők számára egy teljes 

internetre kiterjedő, nyílt szabványo-
kon alapuló IoT számára.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalás a dolgok 
internetéről (IoT)

No1 – Az adatkezelés és adatelem-
zés fejlesztése
Alapelvnek tekinthetjük, hogy minden 
IoT-eszköz helyével és időrekordjával 
tisztában kell lennünk. Ezt az informá-
ciót együtt az egyéb lehetőségekkel 
(nem kényszerített formában) továbbí-
tani kell tudni a felügyelő rendszernek. 
A továbbított jelentés tartalmát tel-
jes körűen a felhasználó határozhatja 
meg, míg az adatok tárolása és elem-
zése a helyszínen kell hogy történjen 
(az egyes egyedi rendszereken belül), 
így kihangsúlyozva az osztott feldolgo-
zást és tárolást. Szétkapcsolt infrastruk-
túrát kell alkalmazni, javítva a skálázha-
tóságot. Üzenetküldő szolgáltatások, 
közszolgáltatási rendszerek és tarta-
lomfüggő köztes rendszerek nyújthat-
nak szétkapcsolt, skálázható infrastruk-
túrát az osztott eseménykezelésre és 
feldolgozásra. Valós idejű adatfolyam- 
és eseményfeldolgozás szükséges az 
adatfeldolgozás teljességének megte-
remtésére. Szabványos térinformatikai 
platformok képezhetik az adatelemzés 
alapját, szükségszerűen közvetlenül az 
egyedi IoT-rendszerek szintje fölött, 
támogatva a tér–idő-optimalizálást.

no2 – A mAgánszFérA védelme

Az EU kell hogy támogassa a jó gyakor-
latok integrációját valamint a GeoICT 
területén a személyiségi jogot védő jól 
megalapozott protokollokat, mint pél-
dául az adattárolás decentralizációja 
és a felhasználók személyét leplező 
helyazonosítók. Az IoT-rendszerek 
implementációjában az alulról felfelé 
(bottom-up) történő megközelítés kap-
jon elsőbbséget, először önálló rendsze-
reket kell létrehozni, majd összekötni 
őket egy kapcsolódási ponton keresz-
tül. Az a kapcsolódási pont (gataway) 
teljes mértékben a felhasználó ellen-
őrzése alatt kell hogy álljon, és min-
den egyes alrendszer alapvető funkci-
onalitása akkor is biztosítva legyen, ha 
nem kapcsolódik semmilyen globális 
hálózathoz. Támogatásként a kommu-
nikációs protokollok implementációja 
a fentről lefelé (top-down) elvet kell, 
hogy kövesse.
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no3 – A biztonság növelése

A biztonsági mechanizmusok integrá-
cióját az IoT-rendszerek lentről felfelé 
(bottom-up) integrációjával együtt kell 
elérni annak érdekében, hogy megaka-
dályozzuk vagy korlátozzuk a lefelé irá-
nyuló (down-stream) biztonsági kocká-
zatot. A térinformatikai technológia és a 
térbeli elemzés hangsúlyozandó, annak 
érdekében, hogy növeljük a robusztus-
ságot, az esetleges rendszerkiesést.

no4 – szAbványosítás

Az EU-nak támogatnia kell a 
felhasználóközpontú szabványok kidol-
gozását, amelyeknek el kell fogadni a 
fentről lefelé irányuló (top-down) kom-
munikációt, minimalizálva a szükséges-
ségét az alacsonyabb szintű alrendsze-
rek felől a magasabb hierarchiaszintre 
történő adattovábbításnak. Az ala-
csony szintű kommunikációs szabvá-
nyok felett az adatátvitelre nyílt webes 
szabványokat kell alkalmazni. A helyzeti 
információ leképezésére szabványos 
OGC-formátumot kell alkalmazni, az 
információk strukturálására az INSPIRE-
irányelv követelményeit kell alkalmazni. 
Az EU-nak fontolóra kell venni az érde-
keltek ösztönzését, annak érdekében, 
hogy nemzetközi szabványt dolgoz-
zanak ki az OGC Téradatok Digitális 
Jogait Menedzselő Referenciamodell 
(Geospatial Digital Rights Management 
Reference Model) alapján.
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EUROGI szakpolitikai állás-
foglalása a nagy tömegű 
adatelemzésről (BigData)

Mi a BigData?
A BigData olyan nagy tömegű informá-
ciós vagyont takar, melyet a nagy meny-
nyiség (Volume), nagy gyarapodási, 
változási sebesség (Velocity) és nagy-
fokú változékonyság (Variety) jellemez, 

melynek értékes információvá alakí-
tása (Value) speciális technológiát és 
elemzési módszertant igényel.

A BigData egy mozgó célpont, 
melyet a jelenlegi technológiai lehető-
ségek alapján az alábbiak jellemzik:

 – Mennyiség: a mennyiséget alapve-
tően meghatározza az a tény, hogy a 
BigData nem mintavételezett adato-
kat tartalmaz, csak megfigyeli, követi 
és rögzíti a történéseket. Az adatok 
mennyisége többnyire arányos az 
értékkel.

 – Sebesség: a sebesség arra utal, hogy 
önmagában a nagy tömegű statikus 
adat nem minden, fontos faktor az 
adatok keletkezésének, gyarapodá-
sának sebessége. A dolgok internete 
(IoT), egyéb szenzorok és a földmeg-
figyelés távérzékelési rendszerei 
hatalmas mennyiségű adatot állíta-
nak elő másodpercek alatt, amely-
ből a valós idejű tudáskinyerés, a 
környezeti viszonyokra reflektáló 
időbeli döntés meghozatala egy kri-
tikus faktor.

 – Változékonyság: a BigData változatos 
adat típusai és adatforrásai egymást 
kiegészítő információk tömegét tar-
talmazzák, növelve az adatok értékét, 
komplexitását.

A jelenlegi helyzet
A BigData igazi kihívása, hogyan nye-
rünk ki értékes tudást a tömegadat-
ból. Az érték mennyiségét az adatokból 
kinyert és értelmezett tudás jellemzi, 
ami így közvetlenül jobb, megbízha-
tóbb döntéshozatalt eredményez. Az 
Európai Bizottság európai digitális 
menetrend jelentése (Digital Agenda 
Europe) is felismerte a BigData tudás-
kinyerésben rejlő lehetőségeket:

 – Átalakítja az európai szolgáltató 
ipart, új, széleskörű, innovatív infor-
mációs szolgáltatások és termékek 
létrehozásával;

 – Minden gazdasági ágazatban növeli 
a termelékenységet az üzleti intelli-
gencia növelésén keresztül;

 – Megfelelőbb válaszokat adhatunk a 
társadalmi kihívásokra;

 – Fejleszti a kutatási potenciált és fel-
gyorsítja az innovációt;

 – A költségek csökkentése révén 
nagyobb hatékonyságot és több sze-
mélyre szabott szolgáltatást eredmé-
nyez a közszférában.

Az IDC által a „Világ BigData adattech-
nológiai és szolgáltatási előrejelzése a 
2012–2015 időszakra” témakörében 
készített tanulmány megállapítja, hogy 
a BigData-technológiák és szolgálta-
tások várható éves növekedési rátája 
világszerte eléri a 40%-ot (kb. hétsze-
rese a teljes IKT-piac növekedési trend-
jének). Annak érdekében, hogy a gyors 
növekedési potenciálban rejlő lehető-
ségek kiaknázhatók legyenek az EU fel-
vázolt egy új BigData-stratégiát 2014 
júniusában10 az alábbi célokkal:

 – A „világítótorony” jellegű adatkezde-
ményezések támogatása a verseny-
képesség javítása, az állami szolgál-
tatások minőségének javítása és az 
állampolgárok életminőségének 
javítása érdekében;

 – A szolgáltató infrastruktúrák ren-
delkezésre álló technológiáinak, 
képességeinek fejlesztése különös 
tekintettel a kis- és középvállalatok 
támogatására;

 – A közszféra nyilvános adatforrásai-
nak és a kutatási adatinfrastruktúrák 
széles körű megosztásának és hasz-
nálatának elősegítése;

 – Az állami kutatási és innovációs 
szektor technológiai, jogi és egyéb 
szűk keresztmetszetet jelentő aka-
dályainak kiküszöbölése;

 – Biztosítandó a vonatkozó jogi szabá-
lyozás és keretek adatbarát jellege;

 – Fel kell gyorsítani a közszféra folya-
matainak és szolgáltatásainak digi-
talizálását a hatékonyság növelése 
érdekében;

 – Közbeszerzési rendszerekkel előse-
gíteni az adattechnológiai eredmé-
nyeinek piacra jutását.

Ennek megfelelően az EU kiépí-
tett egy BigData Érték Public-Private 
Partnership rendszert, melynek célja, 
hogy megerősítse az adatérték láncot, 
lehetővé téve, hogy Európa fontos 
szerepet játsszon a globális BigData-
piacon. Az egységes digitális piac lét-
rehozása vált az EU egyik legfontosabb 
prioritásává. Annak érdekében, hogy 
a BigData jelentős értéket termeljen, 
az alábbi kihívások széles körű kon-
szenzussal történő holisztikus keze-
lése szükséges:

10 Az adatvezérelt gazdaság víziója: https://
ec.europa.eu/digital -single-market/en/
towards-thriving-data-driven-economy
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 – Lépték: alapvető változások tanúi 
vagyunk az adatmennyiség növeke-
désének területén. A CPU-k sebes-
ségnövekedése visszaesett, mely 
egyik oka annak, hogy egyre több 
adat feldolgozása a párhuzamos 
számítási architektúrák irányába 
mozdul el, mint például a számítási 
felhők és osztott tároló rendszerek. 
A térinformatikai adatok területe egy 
jó példa az ilyen nagy tömegű adatke-
zelésre: például az Önkéntesen elő-
állított téradatok, Helyalapú szociális 
hálózatok, IoT és szenzorhálózatok, 
Nagy felbontású távérzékelési adatok 
(pld. Copernicus, UAV), Történelmi 
források, Közszféra nyílt adatai. Nap-
jainkban több téradat generálódik, 
mint amennyit tárolni tudunk.11

 – Időszerűség: Az adatforrások roha-
mosan növekvő száma (mint például 
az IoT és a földmegfigyelés távérzé-
kelési rendszerei) közel valós idejű 
adatszolgáltatásukkal új kihívás 
elé állítják a folyamatkiértékelő és 
döntéstámogató rendszereket. Az 
adatelemzés nézőpontjából ez a 
nagyobb időbeli felbontás gyorsabb 
feldolgozási ciklusokat igényel a 
hatékony tudáskinyerés és adatbe-
tekintés érdekében. Ez különösen 
nyilvánvaló a sok téradatot igénylő 
alkalmazások esetében, ahol a vála-
szok aktualitása alapvető fontosságú, 
mint például a helyalapú szolgáltatá-
sok vagy katasztrófaelhárítási rend-
szerek esetében.

 – Komplexitás: Az egyre növekvő 
számú, heterogén forrásból szár-
mazó adatokból, mint például a 
szociális média, nyílt adatok, IoT 
és távérzékelési adatok, a járulékos 
információkat csak holisztikus tér–
idő-elemzési módszerekkel lehet 
kinyerni. Azonban ez is felvet új 
adatintegrációs problémákat, ahol az 
adatok strukturálása és a szemanti-
kai interoperabilitás jelenti a fő kihí-
vást. Ezen túlmenően az összegyűj-
tött adatok gyakran hiányosak. Az 
adattisztítási és hibajavítási mecha-
nizmusok csökkentik ezt a hiányt, 
de az adatokban valószínűleg marad 
néhány hiba. Ezen bizonytalanságok 
kezelése, a tudáskinyerés valószínű-

11 Lásd: http://stko.geog.ucsb.edu/bigdatagi 
science2012

ség-elméleti megközelítése egy fel-
törekvő trend az adatelemzésben.

 – Magánszféra védelme: Van egy széles 
körben elterjed félelem a személyes 
adatok nem megfelelő felhasználá-
sának tárgykörében, különös tekin-
tettel a több forrásból származó 
adatok összekapcsolhatóságára. 
A magánszféra hatékony védelme 
részben technikai, részben szocio-
lógiai kérdés, a BigData kezelésénél 
mindkét szempontot érvényre kell 
juttatni. Ezért megfelelő szabályozás 
szakpolitika kialakítására van szük-
ség, de messze nem ez az egyetlen 
eszköz amire sürgősen szükség van. 
Nevezetesen a jogszabályok megte-
remtik az elszámoltathatóság feltét-
eleit, de technikai szempontból nem 
feltétlenül védik a magánéletet. A 
legújabb elemzések például azt 
mutatták, hogy a személyes adatok, 
mozgásunk, szociális média haszná-
latának mintái, például személyes 
egészségügyi problémák (jelenlét 
egy onkológiai kezelőközpontban) 
vagy vallási beállítottság (templomi 
jelenlét) névtelen megfigyelés ese-
tén is rögzítésre kerülhet.

A kihívásokkal szembenézve az 
EUROGI támogatja az Európai 
Bizottságot a BigData-kutatások és 
innováció jövőbeni fejlesztésében.

A térinformatikai technológiák 
(GeoICT) és a BigData-
technológia és nagy tömegű 
adatelemzés egyesítésében rejlő 
általános előnyök és kihívások
Nyilvánvaló, hogy a téradatok képezik 
a BigData egyik legfontosabb típusát. 
A már jól bevált megoldásokat, szab-
ványokat, irányelveket alkalmazó tér-
informatikai szakterület és a BigData 
integrálásával jelentősen nagyobb 
haszon realizálható:

 – Nagy adatmennyiségek kezelése 
javítható térinformatikai adatbá-
zisok alkalmazásával, melyek biz-
tosítják az integrálhatóságot és a 
több forrásból származó adatok 
transzparens leképezését. Az adatok 
publikálása, megtekintése, elérése, 
kezelése nyílt szabványok támoga-
tásával a lehető legmagasabb szintű 
interoperabilitást biztosítja (pl. 
CSW, OpenSearch Geo, WMS, WFS, 
és WFS-T).

 – Az adatok komplexitása csökkent-
hető a heterogén forrásokból szár-
mazó, járulékos információkat 
tartalmazó helyzeti információk 
integrálásával;

 – Az adatfeldolgozás sebessége növel-
hető az OGC-szabványokra épülő 
felhő alapú szolgáltatások alkalmazá-
sával, míg a meglévő térinformatikai 
platformok hatékonyan támogatják 
a párhuzamos és osztott adatfeldol-
gozásra épülő valós idejű tudáski-
nyerést;

 – A magánszféra védelmének eszközei, 
mint például a hitelesítés, azonosí-
tás, helyspecifikus szolgáltatások 
anonimizálása a térinformatikai 
technológia alapeszközei. Azon-
ban még mindig túl gyakori, hogy a 
magánszférát megóvó kérdések az 
egyes rendszerek tervezőinek asz-
talán maradnak. A térinformatikai 
terület nagy tradícióval rendelkezik 
ezen a területen, létrehozva a jó gya-
korlatok, iránymutatások tömegét.

 – A BigData értékének növelése a tér-
informatikai technológia bevonásá-
nak legnagyobb előnye, ezzel bizto-
sítva a térbeli, tér–idő- és prediktív 
elemzéseket kiszolgáló infrastruk-
túrát, egyúttal az információk haté-
kony vizualizációját és értelmezését 
segítő eszközöket. Számos szempont-
ból a hely a döntési folyamat legfon-
tosabb eleme, amely potenciálisan 
több szektorra is hatással van. Ennek 
nagy jelentősége van az elektronikus 
kormányzás, piacelemzés és az IoT 
területén, a GeoICT horizontális 
értéknövelő és jelentősen hozzájárul 
a digitális gazdasághoz.

Azonban ahhoz, hogy a térinforma-
tikai technológia teljes mértékben 
készen álljon a BigData-robbanáshoz a 
következő kihívásokra kell megoldást 
találni:

 – A NoSQL-adatbázisok még mindig 
fejlődésük korai fázisában vannak, 
ezt a folyamatot fel kell gyorsítani 
annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen a térinformatikai adatbázisok 
más adatforrásokkal történő integ-
rációjára;

 – A közcélú infrastruktúrák többnyire 
nem alkalmasak térinformatikai 
BigData kezelésére, a térinformati-
kai platformoknak el kell mozdul-
niuk a számítási felhők irányába 
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annak érdekében, hogy az üzleti 
és kormányzati felhasználók tőkét 
tudjanak képezni a BigData értéké-
ből.

 – Az ISO és OGC néhány szabványá-
nak széles körű implementálása, és 
az új „Csatold a táblát” (Table Join) 
szolgáltatás használatba vétele a tér-
informatikai alkalmazások számára 
térbeli adattípusmezőt is tartalmazó 
táblázatos adatok integrálására. De 
sok fejlesztő a meglévő térinforma-
tikai szabványokat túl nehéznek, 
komplikáltnak találja az elsajátítható-
sági/tanulási görbe szempontjából, 
továbbá a sávszélességi/számítási/
tárolási követelmények szempont-
jából – ezért jelentős erőfeszítése-
ket kell tenni a szabványok egysze-
rűbb, modulárisabb és könnyebben 
implementálható megvalósításának 
irányába, elősegítve a nyugodtabb 
kapcsoltadat-megoldásokat;

 – A szabványos adatmaszkolási szol-
gáltatások iránti kereslet jelentős, 
ezekre a szolgáltatásokra hetero-
gén környezetben, fizikai, virtuális 
és felhő-infrastruktúrában sürgősen 
szükség van. Intelligens adatvédelmi 
eljárásokkal megoldandó a szenzi-
tív adatok anonimizálása, miközben 
megőrizzük az üzleti és környezeti 
integritásukat.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a BigData 
témakörről

no1 – Az AdAtmennyiség kezelése

A térinformatikai közösségnek dolgoz-
nia kell a NoSQL-adatbázisok kezelésé-
nek javításán, optimalizálva a térbeli 
és tér–idő-lekérdezéseket, beleértve az 
egyéb adatokra mutató RDF-linket tar-
talmazó lekérdezéseket is. Ezen megol-
dások alkalmazását és a térinformatikai 
katalógusszolgáltatásokat EU-s szinten 
kell előmozdítani.

no2 – Az AdAtok összetettségének és 
változAtosságánAk csökkentése

Az EU-nak elő kell segítenie a fogalmi 
adatmodellekre vonatkozó nemzetközi 
szabványok fejlesztését és betartását az 
iparban, az akadémiai világban és az 
egyes szakmai területeken, mint pél-
dául a környezetgazdálkodás, telepü-
lésüzemeltetés és földtudományok. A 
fejlesztőket arra kell ösztönözni, hogy 
amennyiben egy hely, vektor adat vagy 

felület kódolása szükséges, alkalmaz-
zák a nemzetközi hely-, vektor- vagy 
felületkódolási szabványokat.

no3 – A változási sebesség

Az EU-nak továbbra is támogatnia 
kell az üzleti szereplőket, valamint az 
önkormányzatokat és nemzeti kor-
mányzatokat annak érdekében, hogy 
hozzanak létre számításifelhő-infra-
struktúrákat, amely felhő-infrastruk-
túrákon a térinformatikai platformok 
bevezetésre kerülhetnek, és megfele-
lően támogatottak.

no4 – A mAgánszFérA védelmének 
biztosításA

Az EU-nak támogatnia kell a magánélet 
védelmét erősítő technológiák fejlesz-
tését, a szabványos adatmaszkolási szol-
gáltatások fejlesztése az egyik priori-
tás. A térinformatikai technológiáknak 
a magánszféra védelmét biztosító jó 
gyakorlatait, és jól megalapozott pro-
tokolljait integrálni kell a magánélet 
védelmét biztosító szabványokba, ahol 
hangsúlyozottan meg kell jelennie a 
védelem tervezésének. A mobilitási 
adatokhoz kapcsolódó adatvédelmi 
kérdések kiemelt fontosságúak.

no5 – érték hozzárendelése Az 
AdAtokhoz

Az EU-szakpolitikákon belül az egyik 
legfontosabb prioritás a térinformati-
kai platformok és helyhez kötött szol-
gáltatások fejlesztése annak érdekében, 
hogy a téradatokhoz értéket rendel-
jünk, elősegítve a téradatvezérelt dön-
téshozatalt. Ennek elősegítése érdeké-
ben különös figyelmet kell szentelni a 
helyhivatkozásokat leképező eszközök 
fejlesztésére (pl. földrajzi nevek, postai 
irányítószámok, címek), a helyinformá-
ció szabványos reprezentációjára. Az 
EU-nak ki kell építeni kapacitásbővítési 
mechanizmusokat, melyek lehetővé 
teszik a kombinált hely- és nem hely-
alapú BiGData-elemzést. Támogatandó 
a Big Data Value Aliance ilyen irányú 
tevékenységét.
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EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a nyílt adatokról

Mi a nyílt földrajzi adat
A nyílt földrajzi adat, bármely olyan 
adat, amely rendelkezik földrajzihely-
referenciával12, interneten elérhető, 
ingyenesen, vagy nagyon alacsony díj 
ellenében, továbbá letölthető és korlá-
tozás nélkül, vagy minimális korlátozás-
sal engedélyezett a használata.

A nyílt adatok egyéb jellemzői, ame-
lyek néha említésre kerülnek definíci-
ókban, hogy legyen géppel olvasható, 
könnyen felfedezhető, könnyen meg-
tekinthető, könnyen letölthető, köny-
nyen érthető, más adatokkal való össze-
kapcsolásra alkalmas, valamint jelentős 
korlátozások nélkül kereskedelmi és 
nem kereskedelmi célokra is újrahasz-
nálható. A korlátozások utalhatnak 
szakpolitikák által meghatározott kor-
látozásokra, vagy általában véletlenül 
kialakuló, a nyílt kódolás elmulasztásá-
ból, illetve olyan nyílt felületek kiala-
kításának elmulasztásából fakadó kor-
látozásokra, amelyek lehetővé teszik 
az adhoc hozzáférést és újrahasznosí-
tást különböző szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások által, melyek azonos nyílt 
kódolást és felületeket alkalmaznak.

Becslések szerint a közadatok több 
mint 80%-a földrajzi helyhez köthető 
(georeferálható).

A jelen szakpolitikai állásfoglalásban 
a fő hangsúly az állami szektor nyílt tér-
adatain van.

A jelenlegi helyzet
Európai szinten léteznek különböző 
jogi eszközök, amelyek közvetlenül 
vagy közvetve a nyílt adatok támogatá-
sára irányulnak. Az alábbiakban röviden 

12 A földrajzihely-referencia különböző formá-
kat ölthet, szöveges, mint például a „Kop-
penhága” kifejezés, numerikus, mint például 
a postai irányítószám, vagy alfanumerikus, 
mint például egy pozíció hosszúság/széles-
ség reprezentációja.
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említésre kerül a legfontosabbak közül 
néhány.

A közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló irányelv (Public 
Sector Information Directive/PSI-
irányelv). Miközben ez az irányelv kife-
jezetten nem említi a térinformatikai 
adatokat, a Bizottság által kibocsátott 
iránymutatás jelzi, hogy az EU-ban az 
adatok újrahasznosítói körében a tér-
informatikai adatok az egyike az öt leg-
keresettebb adattípusnak. Példaként 
külön említésre kerülnek a „postai irá-
nyítószámok, a nemzeti és a helyi tér-
képek (kataszteri, topográfiai, tengeri, 
közigazgatási határok stb.)”. Nem hivata-
los információk azt mutatják, hogy nem 
minden nemzeti kormány adott ennek 
kellő prioritást, az ilyen típusú adatai-
nak megnyitásában (lásd alább).

INSPIRE-irányelv. Az irányelv kije-
lenti, hogy valamennyi szinten a jó kor-
mányzáshoz szükséges  földrajzi infor-
mációknak azonnal és átlátható módon 
hozzáférhetőnek kell lennie és a nyílt 
adat az egyedüli válasz erre az elvre.

Azonban vannak olyan rendelkezé-
sek, amelyek lehetővé teszik a közintéz-
mények számára a nyitottság, bizonyos 
körülmények közötti korlátozását.

Nemzeti Térképészeti Adatok. 
Számos tagállam tette nemzeti térké-
pészeti hivatalának adatait, a kulcs-
fontosságú földrajzi adatokat, kisebb-
nagyobb mértékben nyíltan elérhetővé. 
A teljes elérhetőség egy példája a Dán 
nyíltgeoadat-kezdeményezés13 Más 
tagállamok, mint például az Egyesült 
Királyság, jelentős lépéseket tettek a 
nemzeti térképészeti geoadatainak nyi-
tottá tételének irányába.14

Nyílt Kormányzati Együttműködés 
c. kezdeményezés. Jelenleg az Európa 
Tanács területének 47 országából 
27 írta alá az OGP nyilatkozatot15. 
Minden résztvevő ország köteles Nyílt 
Kormányzati Cselekvési Tervet kidol-
gozni. A 27 ország egy részében még 
folyamatban van az ilyen jellegű terv 
elkészítése. Az OGP-t aláíró Európai 

13 A Dán kormány nyílt geoadat kezdemé-
nyezésének értékeléséhez, lásd: http://
eng.gst.dk/media/gst/2626131/GST%20
The%20impact%20of%20the%20open%20
geographical%20data.pdf

14 Az Egyesült Királyság esetében lásd: https://
www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-
government/products/opendata-products.
html

15 Lásd: http://www.opengovpartnership.org/

országokon felül, vannak olyanok, ame-
lyek még nem tettek jelentős kezdemé-
nyezéseket a nyílt adat irányába, erre 
egyik példa Svájc16.

Ötcsillagos Nyílt Kapcsolt Adat 
Keretrendszer. A Tim Berners Lee17 
által kidolgozott, öt szintből álló keret-
rendszer hasznos alapot nyújt nemcsak 
a nyílt adatként kiadásra került, vagy 
kerülő adatok elfogadhatóságának meg-
ítélésére, de egy olyan törekvési keret-
rendszert is nyújt, amiben a végső cél 
az adatok 5 csillagos szinten történő 
publikálása.

Világháló Konzorcium (World Wide 
Web Consortium / W3C). A W3C szin-
tén aktív a „nyílt adat” témakörben, és 
már 2009-ben vizsgálta miként lehet a 
világhálón legjobban közzétenni a nyílt 
kormányzati adatokat18.

Általános előnyök és kihívások
előnyök

A közszféra általános információinak 
nyitottá tételének előnyei széles körben 
elismertek. Ami valószínűleg kevésbé 
ismert, az a földrajzi információk meg-
nyitásából származó előnyök. Azon 
országok tapasztalatai, ahol a Nemzeti 
Térképészeti Ügynökség (National 
Mapping Agency / NMA) adatait telje-
sen, vagy jelentősen nyitottá tették, egy-
ségesen pozitív volt.

A nyílt téradatokhoz kapcsolódó 
néhány előny:

 – igen jelentős növekedés az adathasz-
nálatban;

 – a Nemzeti Térképészeti Ügynökség 
adatainak megnyitása esetén, a tér-
informatikát használó alkalmazások 
fejlesztéséhez, stabil, megbízható 
térképészeti alap nyújtása;

 – adatmegjelenítés (vizualizáció) javí-
tása geoböngészők/-nézegetők alkal-
mazása révén;

16 Lásd: https://www.egovernment.ch/en
17 Berners-Lee A világháló (World Wide Web) 

feltalálója volt. A keretrendszer az alábbi 5 
szintből áll. 1 csillag – elérhető a világhálón 
(bármilyen formában), de egy nyílt enge-
déllyel. 2 csillag – elérhető géppel olvas-
ható strukturált adatként (pl.: egy táblázat 
szkennelt képe helyett Excelben). 3 csillag 
– mint a (2)-es, plusz nem védett formátum-
ban elérhető (pl.: Excel helyett CSV). 4 csil-
lag – a fenti valamennyi állítás, plusz a dol-
gok azonosítására a W3C (RDF és SPARQL) 
nyílt szabványainak használata, annak érde-
kében, hogy az emberek egy adatszolgáltató 
információjára tudjanak mutatni.

18 Lásd: https://www.w3.org/TR/gov-data/

 – átjárhatóság (interoperábilitás) 
javítása, a helyinformációk rendel-
kezésre bocsátása által, mivel az 
számos különböző nyílt adat közti 
közös tényező (lehetséges kapcso-
lómező).

kihívások

A földrajzi adatok megnyitása számos 
kihívással küzd:

 – az ügyek hagyományos módon tör-
ténő intézése, a felügyelet elveszté-
sétől, illetve az attól való félelem, 
hogy a felhasználók félreértik az 
adatokat, az adatokkal való politikai 
célokat szolgáló visszaélés lehető-
sége csak néhány a „puha” akadályok 
közül, amelyek általánosságban fel-
merülnek az adatok nyílt hozzáféré-
sének biztosítása ellen. Ezek ugyan-
úgy alkalmazhatók a téradatokkal 
kapcsolatosan;

 – Egyes hatóságok, különösen a Nem-
zeti Térképészeti Ügynökségek, 
jövedelmük jelentős részét, a tér-
képészeti és egyéb adataik értéke-
sítéséből szerzik. Alternatív üzleti 
modellek bevezetésére lenne szük-
ség, amennyiben nem akarjuk veszé-
lyeztetni a fenntarthatóságukat;

 – Szervezeti kérdések is kihívást jelent-
hetnek, mint például a nyílt térada-
tok publikálásának folyamata;

 – A helyinformációk különleges ala-
pot nyújthatnak az amúgy független, 
hely információkat generalizáltan és 
aggregáltan tartalmazó adatkészle-
tek összekapcsolásához, és az össze-
kapcsoláson keresztül személyes 
adatokhoz való hozzáférést bizto-
síthat, vagy biztonsági kockázatot 
jelenthet.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a nyílt adatokról

no1 – szAbványos georeFerálás

Mint az fentebb említésre került, vélhe-
tően az adatok több mint 80%-a hely-
hez köthető.

Valószínűleg az egyetlen, legfonto-
sabb követelmény annak érdekében, 
hogy a nyíltadat-kezdeményezések 
keretében közzétett adatokba megfele-
lően beillesztésre kerüljön a helyvonat-
kozás, az annak biztosítása, hogy vala-
mennyi releváns adat, melyből nyílt 
adat lesz, egy széles körben elfogadott, 
nemzetközi szabvány szerint legyen 
georeferálva.
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no2 – vezérelvek

A következő nyílt kormányzati ada-
tokra19 általában vonatkozó 10 elv, kere-
tül kell szolgáljon kifejezetten a térada-
tok nyitottá tételéhez. Tudomásul kell 
venni, hogy nem feltétlenül fog vala-
mennyi elv teljesülni minden esetben. 
Javasolt, hogy valamennyi adatkész-
let kapcsán, melyet nyílt adattá kíván-
nak tenni, az adatgazda értékelje azt, 
az alább felsorolt alapelvek mentén. 
Konzultáció alapján, az EU készíthetne 
egy szabványosított pontozási rend-
szert, melyet saját adatainak nyitottá 
tételének értékelésére használhatna, 
és ez a rendszer elfogadására ösztönöz-
hetné a tagállamokat és más szerveket. A 
pontszámok bekerülnének a nyílt adat-
hoz tartozó metaadatba20.
1. Teljesség – Valamennyi közadat ren-

delkezésre áll. A közadat jelen eset-
ben olyan adatokat jelent, amelyek 
nem állnak érvényes személyiségi 
jogi, biztonsági vagy kiváltsági kor-
látozás hatálya alatt.

2. Elsődlegesség – Az adatgyűjtés a 
forrásnál történik, a lehető legma-
gasabb szintű részletességgel, nem 
aggregált vagy módosított formá-
ban.

3. Aktualitás – Az adatok rendelke-
zésre bocsátása a szükség szerint 
leghamarabb megtörténik, az adat 
értékének megőrzése céljából.

4. 4. Elérhető – Az adatok elérhetők a 
legkülönbözőbb felhasználók szá-
mára a lehető legszélesebb körű 
célokra.

5. A gépi olvashatóság – Az adatok kel-
lően strukturáltak az automatizált 
feldolgozáshoz.

6. Hátrányos megkülönböztetés 
tilalma – az adatok bárki számára 
elérhetőek, regisztrációs kötelezett-
ség nélkül.

19 Az elvek teljesebb leírásáért, lásd: http://
sunlightfoundation.com/policy/documents/
ten-open-data-principles/

20 A szabványos rendszer például az alábbiak 
alapján működhetne. Minden egyes elv ese-
tében, egy egyszerű háromszintű értékelést 
lehetne bevezetni az alapján, hogy az adott 
elv milyen mértékben teljesült, „teljesen” (2 
pont), „részben” (1 pont), „egyáltalán nem” 
(0 pont). Egy teljes pontszámot lehetne 
számítani, ahol a 20 pont a kiváló nyílt 
adatközlést jelölné. A rendszernek tartal-
maznia kéne a „teljesen”, „részben”, „egyál-
talán nem” kategóriák jelentésére vonatkozó 
magyarázatot.

7. Nem védett formátum – az ada-
tok olyan formátumban érhetők el, 
amely fölött semmilyen entitásnak 
nincs kizárólagos ellenőrzése.

8. Engedélyezés (licencelés) – Az ada-
tok nem állnak szerzői jogi, szaba-
dalmi, védjegyoltalmi vagy üzleti 
titok szabályozási védelem alatt. 
Ésszerű személyiségi jogi, bizton-
sági és kiváltsági korlátozások meg-
engedhetőek.

9. Állandóság – Az online elérhető 
információk online kell, hogy 
maradjanak, megfelelő verzióköve-
téssel és időnkénti archiválással.

10. Díjmentes – az információ ingyene-
sen hozzáférhető.

no3 – inspire
Az INSPIRE előírja, hogy a tagál-
lamok intézkedéseket hozzanak a 
téradatkészletek és szolgáltatások meg-
osztására a közigazgatási szervekkel. 
Az ilyen megosztás korlátozott lehet, 
amennyiben az veszélyeztetné az igaz-
ságszolgáltatás menetét, a közbiztonsá-
got, a honvédelmet, vagy a nemzetközi 
kapcsolatokat.

A gyakorlatban a megosztásnak szé-
lesebb körre kell kiterjednie, tehát 
a közigazgatási szerveknek meg kell 
osztaniuk az INSPIRE-adataikat a 
nagyközönséggel.

A rendszeres INPSIRE-jelentések 
részeként, a tagállamokat fel kell kérni, 
hogy tegyenek jelentést arról is, hogy 
mely INSPIR- adatokat tesznek nyilvá-
nosan nyílttá, továbbá, hogy értékel-
jék az ilyen nyílt adatokat az 5 csillagos 
Nyílt Kapcsolt Adat Keretrendszer sze-
rint (http: //5stardate.infi/en/).

no4 – ágAzAtokon átívelő nyíltAdAt- 
hozzáFérés

Mivel a helyadatok nem 
térinformatikaiadat-specifikusak, 
hanem ágazatokon és szakterületeken 
átnyúlóan alkalmazzák azokat, így a 
nyílt téradatoknak, az általános adat-
portálokon kereshetőknek kell len-
niük, ezáltal biztosítva a téradatok ága-
zatokon átívelő jobb elérhetőségét. A 
téradatkészletek általános adatportálo-
kon történő megtalálásának fokozása 
érdekében, a téradatkészletek leírásá-
nak megosztására, közös metaadatnyelv 
használata szükséges. Az olyan speci-
fikációk, mint a GeoDCAT-AP21 hoz-
zájárulnak az ilyen irányba történő 
elmozduláshoz.

no5 – nyílt kormányzAti együtt-
működés cselekvési tervek

Valamennyi születendő cselekvési terv-
nek, illetve bármely meglévő terv fris-
sítésének, külön utalnia kell a köz-
igazgatás téradatainak mindenre 
kiterjedő és megfelelő mértékű megnyi-
tásának szükségességére (az INSPIRE-
irányelvben meghatározott, bizonyos 
korlátozások figyelembe vételével, a 
feljebb említett módon). Ezen tervek, 
meghatározott időkereten belüli előre-
mozdítása érdekében. konkrét intézke-
déseket kell hozni.

no6 – un ggim (europe)
Az EU-n túlnyúló tagsággal és 
hatáskörrel rendelkező UN GGIM 
(Europe)-nak fel kéne állítania egy új 
almunkacsoportot, azzal a céllal, hogy 
egy olyan útmutatót állításon össze, 
melyet valamennyi közintézmény hasz-
nálni tud a saját nyílt adatpolitikájuk és 
programjuk kialakítása során.

no7 – jó gyAkorlAtok megosztásA és 
kApAcitásépítés

Számos országban jelentős előrehala-
dás történt a közigazgatási téradatok 
megnyitásában. Irányelvek, útmutatók, 
kézikönyvek, hatásvizsgálatok és egyéb 
dokumentumok készültek, annak érde-
kében, hogy támogassák és elősegítsék 
az ilyen nyíltadat-kezdeményezéseket. 
A Digitális Menetrend Európa kezde-
ményezés (Digital Agenda Europe 
Initiative) részeként, az EU-nak elő kéne 
segítenie egy jó gyakorlatok összegyűj-
tését és azok megosztását célzó egyedi 
programot.

Válogatott hivatkozások 
és források
PSI Directive: http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/european-legislation-reuse-
public-sector-information

INSPIRE Directive:  
http://inspire.ec.europa.eu/

Open Government Partnership:  
http://www.opengovpartnership.org/

Open Data Now:  
http://www.opendatanow.com/

Open Data Enterprise:  
http://opendataenterprise.org/about.
html

(Folytatás a Geodézia és Kartográfia 
2017/6. számában)

dr. Szabó György,  
Mikus Dezső
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Guillaume-Henri 
Dufour, a svájci állami 
földmérés első vezetője

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) 
által Európa-szerte immár hatodik éve 
meghirdetett „Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja” megemlé-
kezési témaköre 2017-ben Guillaume-
Henri Dufour személyéhez és tevékeny-
ségéhez kapcsolódik. Guillaume-Henri 
Dufour svájci tábornok, hídmérnök és 
egyben térképész, topográfus is volt. A 
svájci állami földmérés (Swiss Federal 
Office of Topography, ma használatos 
rövid nevén, a Swisstopo) alapítója és 
első elnöke volt 1838–1865 között. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Swisstopo Svájc 
állami földmérési szervezetének hiva-
talosan rövidített neve. 1997 óta a szer-
vezet honlapjának megadásakor is ezt 
használják – (http://www.swisstopo.
ch).

Dufour Konstanz városában szüle-
tett 1787. szeptember 15-én, ahol szü-
lei ideiglenesen száműzetésben éltek. 
Apja genfi órás és farmer volt, aki fiát 
Genfben járatta iskolába, ahol az rajzot 
és orvostudományt tanult. 1807-ben 
Dufour Párizsba utazott, és a műszaki 
egyetemen (École Polytechnique), 
majd a katonai akadémián tanult. 
Ábrázoló geometriát J. N. P. Hachette 
tanár irányítása alatt tanult. 1809-ben 
végzett, az osztályban az ötödik leg-
jobb tanulóként. Ezt követően had-
mérnöki tanulmányokat folytatott az 
École d’Application elnevezésű intéz-
ményben. 1810-ben Korfura küldték 

egy katonai állomány keretében, hogy 
segítsen a szigetet megvédeni a britek 
ellen. Ott tartózkodása alatt az idejének 
nagy részét a sziget régi erődítményei-
nek feltérképezésével töltötte.

1814-ben visszament Francia-
országba, ahol Becsületrenddel (Croix 
de la Légion d’Honneur) tüntették ki 
Lyon város erődítményeinek helyreál-
lításában végzett munkájáért.

1817-ben Genfbe tért vissza, ahol 
a genfi kanton hadmérnökeinek 
parancsnoka és a Genfi Egyetem mate-
matikaprofesszora lett. Feladatai közé 
tartozott, hogy készítsen térképet a 
kantonról. Dufour 1817-től (állami 
mérnökként) Genf felújításán is ered-
ményesen dolgozott, bár hivatalosan 
csak 1828-ban nevezték ki. Mai szó-
használattal élve, építőmérnökként 
működött. Munkái között szivattyúte-
lep, rakpartok és hidak újjáépítése sze-
repelnek. Ő szervezte meg a Genfi-tó 
első gőzhajójáratát és az utcai gázlám-
pák kiépítését.

Dufour hídmérnökként is műkö-
dött. Csatlakozott másokkal együtt 
ahhoz az elképzeléshez, hogy Genf 
erődítményein átívelő új hidat építse-
nek. Ezzel összefüggésben konzultá-
ciót folytattak a kor neves mérnökével 
(Marc Seguin), hogy hogyan lehetne 
ezt megépíteni, akitől vázrajzok soro-
zatát kapták. Ezek alapján Dufour ter-
vet dolgozott ki 1822 végén, amelyben 
drótkábeleket alkalmazó, kettős fesz-
távú függőhíd építését javasolta. Abban 
az időben ez volt az első állandó drót-
kábeles függőhíd a világon. A terv a 
vas- és fagerendázatból álló hídfedélzet 
mindkét oldalán 3-3 kábelt használt. A 
kábelek a pillérek között 131 láb hosz-
szon feszítettek, bár a legnagyobb fesz-
táv csak 109 láb hosszúságú.

Dufour 1831-től a svájci államszövet-
ség hadseregének vezérkari főnöke, a 
svájci hadsereg tábornoka volt. Katonai 
szolgálatát még Napóleon császár alatt 
kezdte Franciaországban, és a katonai 
pályáján tábornoki rangig emelke-
dett. Egyik beosztott tisztje Napóleon 
császár unokaöccse, Louis-Napóleon 
Bonaparte volt. Fontos hadművelet is 
kapcsolódik nevéhez, ugyanis 1847-
ben az un. Sonderbundban tömörült 
kantonok elleni győztes hadjárat főpa-
rancsnoka volt. A Sonderbund lényegé-
ben hét – osztrák és francia befolyás 

alatt álló – katolikus svájci kanton 
1845–1847 között létezett külön szö-
vetsége a központi hatalommal szem-
ben, a katolikus vallás és a kantonok 
önállóságának védelmében. Dufour 
100  000 fős szövetségi hadsereget 
vezetett a Sonderbund elleni hadjá-
ratban 1847. november 3–29. között, 
amely győzelemmel ért véget (meg-
őrizve a központi, szövetségi hatalmat). 
Állítása szerint a hadjáratban kevesebb, 
mint 100 áldozat volt. Arra utasította 
katonáit, hogy a sérülteket kíméljék.

Rátérve Dufour térképész és topo-
gráfusi tevékenységére, meg kell emlí-
tenünk, hogy Svájc első topográfiai 
felmérését 1809-ben végezték szövet-
ségi katonai keretben az ország észak-
keleti részén. A svájci Alpokban 1825-
től háromszögelési alappont hálózatot 
létesítettek, a vonatkozó méréseket 
1837-ben fejezték be. A következő év 
elején, 1838-ban Dufour volt az, aki 
megalapította a svájci állami földmé-
rés első elődintézményét, a Szövetségi 
Topográfiai Hivatalt („Bureau 
Topographique Fédéral”, illetve 
„Eidgenössisches Topographisches 
Bureau”) Genf Carouge negyedében. 
Ő lett a hivatal első elnöke, mely tiszt-
séget 1865-ig töltötte be. 

A hivatal első térképét (Carte 
topographique du Canton de Genéve) 
még az alapítás első évében, 1838-ban 
publikálta. Ezt követően kezdődött el 
a svájci Alpok topográfiai felmérése. A 
felmérés eredményeként az első hiva-
talos nemzeti térképművet 1:100 000 
méretarányban 1845-ben tették közzé. 
Ez volt a kezdete annak a térképso-
rozatnak, amelynek elemeit Dufour-
térképeknek nevezték. A topográfiai 
felméréssel 1862-ben, tehát 155 éve 
végeztek. Az utolsó Dufour-térképet 
1864-ben publikálták, Dufour pedig 
1865-ben vonult nyugdíjba mint a 
svájci állami földmérés vezetője. Ezt 
követően még tíz évig élt; 1875. július 
14-én, életének 88. évében hunyt el. 
Genfi temetésén mintegy 60 ezer fő 
vett részt.

Aktív közéleti szerepet is betöltött. 
1863-ban tagja volt a Henry Dunant 
vezette bizottságnak, amely működé-
sének eredményeként alapították meg 
a Nemzetközi Vöröskeresztet. Ő elnö-
költ azon a genfi közgyűlésen, amelyen 

Guillaume-Henri Dufour
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létrehozták a szóban forgó, ma is 
működő nemzetközi szervezetet.

Dufour munkájának megbecsülése 
és emlékének megőrzése céljából a 
svájci kormányzat elhatározta, hogy 
a Dufour-térképen ábrázolt legmaga-
sabb csúcsot Dufour-csúcsnak neve-
zik el. Svájc legmagasabb hegycsú-
csa (4634 m) jelenleg is ezt a nevet 
(Dufourspitze) viseli. Genfi otthonát, 

amelyben 1845–1875 között élt, 
emlékházzá alakították át. Emlékét az 
1956-os kiadású svájci húszfrankos 
bankjegyen is megörökítették, amely 
hivatalosan 1956–1980 között volt 
forgalomban. Svájc számos városában 
utcát neveztek el róla. Emléktáblát 
helyeztek el a szülőházán, továbbá 
azokra az épületekre, melyekben élt és 
a topográfiai hivatal egykori épületeire 

is. Tiszteletére Genfben 1884-ben lovas 
szobrot állítottak.

Irodalom:
https : //en.wikipedia .org/wiki/Gui l l 

aume-Henri_Dufour
Magyar Nagylexikon, 6. kötet, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1998.

Dr. Ádám József

Az olomouci nyári egyetem résztvevői

Hírek

2017-es Geoinformatikai 
Nyári Egyetem 
(Geospatial Summer 
School 2017)

2017. július 17. és 21. között lezajlott 
az első Geoinformatikai Nyári Egyetem 
Olomoucban (Csehországban), 
amit az olomouci Palacký Egyetem 
Geoinformatikai Tanszéke szervezett 
meg a Visegrádi Alap támogatásával. Az 
ötnapos rendezvény hivatalos nyelve 
az angol volt, és négy országból négy 
egyetem képviseltette magát. A házi-
gazdán kívül Szlovákiából a Pavol Jozef 
Šafárik Egyetem Földrajzi Intézete, 
Lengyelországból a Wrocławi Egyetem 
Geoinformatikai és Térképészeti 
Tanszéke és Magyarországról az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke közreműködött a rendezvény 
sikerén.

Intézményenként két-két oktató vett 
részt; tanszékünket dr. Irás Krisztina 
egyetemi adjunktus és dr. Reyes Nunez 
José Jesús egyetemi docens képviselte. 
A 33 résztvevő hallgató közül tanszé-
künkről érkezett a legtöbb (tíz) hall-
gató Olomoucba (hét mesterszakos és 
három doktoranduszhallgató).

Július 17-én, a nyári egyetem első 
napján a hallgatók feladata az adatfel-
vétel volt. A cseh oktatók bemutatót 
tartottak arról, hogyan lehet egy drónt 
felhasználni egy kisebb kiterjedésű 
terület feltérképezésére. A bemutató 
után a hallgatók csoportokba szervezve 
egy GPS-felmérést végeztek Olomouc 
belvárosában. Csoportonként külön-
böző típusú objektumok helyét kellett 

felvenni, pl.: műemlékeket, éttermeket, 
kávézókat, boltokat, villamosmegálló-
kat stb. Ezt egy kérdőíves felméréssel 
egészítették ki, amely során többek 
között azt is megkérdezték a járóke-
lőktől, mely turisztikai nevezetessége-
ket ajánlanák egy látogatónak.

A második napon a szlovák kollégák 
bemutatták, hogyan kell a felvett ada-
tokból adatbázisokat létrehozni, hogyan 
kell ezeket az adatbázisokat megtervezni 
annak érdekében, hogy minél hatéko-
nyabban tárolhassuk az adatokat.

A harmadik napon a hallgatóknak 
adatelemzéseket kellett elvégezniük a 
lengyel oktatók útmutatása alapján. A 
nap jellegzetessége volt, hogy nem csak 
az első napon felvett adatokat használ-
ták, hanem az Olomoucról rendelke-
zésre álló műholdfelvételek vizsgá-
latával hőtérképeket (heatmaps) is 
készítettek.

Július 20-án, a nyári egyetem 
negyedik napján az ELTE oktatói a 

geovizualizációs megoldásokat mutat-
ták be. Először Irás Krisztina másfél órás 
előadást tartott a modern tematikus kar-
tográfiában alkalmazott megoldásokról. 
A szünet után megkezdődtek a gyakor-
lati foglalkozások: Irás Krisztina bemu-
tatta, hogyan lehet különböző típusú 
térképeket elkészíteni ArcGIS Desktop 
környezetben, miközben Reyes Nunez 
José Jesús különböző interaktív multi-
médiás megoldásokat (story map) muta-
tott az ArcGIS online webes felületén. 
A gyakorlat végén a cseh kollégák egy 
20 perces bemutatót tartottak a 3D-s 
nyomtatás lehetőségeiről. Az azután 
kezdődő önálló gyakorlaton a csopor-
toknak a korábban felvett és elemzett 
adatok felhasználásával egy tematikus 
térképet és egy webalapú interaktív 
alkalmazást kellett elkészíteniük.

A nap végén még egy közös tár-
sasági programon is volt lehetősé-
günk részt venni: az oktatók és a hall-
gatók együtt látogatták meg a város 
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botanikus kertjét. Ott, az egyetem tulaj-
donában levő kisebb területen a házi-
gazdák kolbászsütést is szerveztek, ami 
remek alkalom volt arra, hogy az elmúlt 
négy nap tapasztalatairól véleményt 
cseréljünk.

Az ötödik nap délelőttjén követ-
keztek a hallgatók beszámolói az 
elért eredményekről. A bemutatók 
után a hallgatók megkapták oklevele-
iket, és ezután Vit Votženílek, a helyi 
Geoinformatikai Tanszék vezetője, a 
Nemzetközi Térképészeti Társulás 
alelnöke szavaival fejeződött be a 
nyári egyetem. Mindannyian egyetér-
tettünk a tanszékvezető gondolatával, 
hogy érdemes megismételni, sőt rend-
szeressé tenni a nyári egyetem meg-
szervezését. Bízunk benne, hogy két év 
múlva mind a négy intézmény oktatói 
és hallgatói újra részt vehetnek a követ-
kező nyári egyetemen.

Reyes Nunez José Jesús, 
ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék

***

Átadták a Balla-féle 
percpontos napórát

2017. augusztus 15-én 10 órakor kez-
dődött a Balla-féle percpontos napóra 
átadási ünnepsége a Stefánia Palota – 
Honvéd Kulturális Központ kertjében. 
A napóra a HM Zrínyi Térképészeti 
és Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. támoga-
tásával készült. Az órát a kft. ügyve-
zetője, Benkóczy Zoltán és dr. Balla 
János nyugállományú hadmérnök ezre-
des leplezte le. Az ünnepségen részt 
vettek a Honvédelmi Minisztérium, a 
Magyar Honvédség és a polgári térké-
pész szakma jeles képviselői.

A napóra dr. Balla János nyugállo-
mányú hadmérnökezredes – mint 
feltaláló – ötlete, kutatásai és számí-
tásai alapján készült. Az óra szerkeze-
tét – saját elgondolása alapján, a felta-
láló egyetértésével – dr. Mihalik József 
nyugállományú mérnök alezredes ter-
vezte. A kivitelezés Böjtös István vállal-
kozó és a Gravománia Kft. munkája.

Dr. Balla János 1951-től a 
Térképésztiszti Iskola tanulója volt, 

majd a BME Hadmérnöki Karának tér-
képésztiszti hallgatójaként végezte 
tanulmányait. 1957-től topográfus-
ként, geodétaként és kutatómérnök-
ként tevékenykedett a Térképészeti 
Intézetben. 1971-től az Asztrogeodéziai 
Állomás tudományos kutató főmér-
nöke volt, kandidátusi tudományos 
fokozatot szerzett, később kinevezték 
az állomás parancsnokává.

Balla János (Fotó: honvedelem.hu)

Az ünnepélyes felavatáson Benkóczy 
Zoltán, a HM Zrínyi Kft. ügyvezetője 
Megay László író szavaival köszöntötte 
a résztvevőket: „Ez a szerkezet az időt 
mutatja. És hogy mi az idő? Mióta világ 
a világ ezt a legbölcsebb bölcsek sem 
tudták megmondani. Csak azt, hogy 
tőlünk függetlenül létezik, halad, visz-
szafordíthatatlan… és jól kell gazdál-
kodni vele. Úgy érzem, hogy Balla 
ezredes úr jól gazdálkodott az idővel, 
és aktív évei után sem állt le a munká-
val, amelynek gyümölcse most itt lát-
ható előttünk.”

A napóra a maga nemében egyedül-
állónak tekinthető, mert a napsütéses 
időszakokban, a napfény segítségével, 
egész évben, percpontossággal képes 
jelezni az időt. A két számlappal és két 
mutatóval rendelkező óra számlapjai-
nak síkja párhuzamos az Egyenlítő sík-
jával. A számlapok a nyári, illetve a téli 
időszámítás szerinti beosztással készül-
tek. A Napnak a Földhöz viszonyított, 
nem egyenletes mozgásából eredő, 
naptári dátumokhoz kötődő korrek-
ciókat, a számlapokon található táblá-
zatból történő kiolvasás után, maga az 
órát használó állíthatja be a pontos idő 
leolvasása céljából, az óra mutatójának 
– mely a számlappal együtt fordul – 
elfordításával a korrekciós skála meg-
felelő osztásához. Az aktuális korrek-
ció beállítása után az óra mutatójának 

árnyéka a számlapon a pontos időt 
jelöli ki, percpontossággal. (A címla-
pon látható fénykép 2017. szeptem-
ber 18-án 9 óra 50 perckor készült. 
Szerkesztőség)

A napóra méltó helyre került a 
Stefánia-palota kertjébe, ahol reménye-
ink szerint sokan megtekintik majd ezt 
az egyedi alkotást.

Dr. Mihalik József

***

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezetőtestülete, viszony-
lag hosszú nyári szünet után, 2017. 
szeptember 18-án ülésezett. Az ülés 
napirendje:
1. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének 

eredményei és értékelése, előadó: 
Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

2. Az MFTTT pénzügyi helyzete és 
2018. évi költségvetésének terve-
zete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh 
Gabriella

3. Az MFTTT 2017. évi őszi rendezvé-
nyei, előadó: Iván Gyula és Szrogh 
Gabriella

4. Az MFTTT tagsági helyzetéről átte-
kintés, előadó: Dobai Tibor és 
Szrogh Gabriella

5. A Geodéziai Szakosztály és a békés-
csabai területi csoport beszámo-
lója, előadó: dr. Völgyesi Lajos és 
Hajtman Zoltán

6. Egyebek
Az értekezletet vezető dr. Ádám József 
köszöntötte a megjelenteket, és tekin-
tettel a meghívott előadók elfog-
laltságára, a napirend sorrendjének 
módosítására tett javaslatot. Ennek 
megfelelően a Geodéziai Szakosztály 
elnöke beszámolójának meghallgatá-
sával kezdődött a munka. A szakosztály 
félévente átlagosan négy előadást szer-
vez (az elmúlt 10 évben 81 volt az elő-
adások száma), néhány évig a Mérnöki 
Kamara földmérőtagozatával közösek 
voltak a rendezvényeik, mondta el dr. 
Völgyesi Lajos, a szakosztály elnöke. 
Ebben az időszakban több volt az 
ipari geodéziai témájú előadás és 
30–40 fő is megjelent alkalmanként. 
Mostanában túlnyomórészt elméleti 
geodéziai témákat dolgoznak fel, de 
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sok a csillagászati és kozmikus geodé-
ziai témájú prezentáció. A szakosztály 
rendezvényei – Rédey-szeminárium 
néven – a BME PhD-hallgatóinak is 
kiváló fórumot biztosítanak a kutatási 
munkájuk bemutatására. A látogatott-
ság némiképp csökkent, esetenként 
10–20 fős a hallgatóság. Az előadások 
nagyrészt elérhetőek a BME Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszékének honlap-
ján is. A békéscsabai területi csoport 
vezetője, Hajtman Zoltán szerint cél-
jaik elérését, a legnagyobb látogatott-
ságot a szakmai előadások koncentrá-
ciójával, szakmai napok rendezésével 
tudják a leghatékonyabban elérni. Már 
tizedik alkalommal hirdették meg a 
Földmérőnapokat Békéscsabán (ez 
lesz a hatodik kétnapos rendezvény) 
november végi időponttal. Délkelet-
Magyarországról kevesebben jutnak el 
a központi szervezésű szakmai rendez-
vényekre, így a régió földmérői alkotják 
a hallgatóság zömét, de szép számmal 
akadnak diákok is a résztvevők között. 
A 150 fő körüli részvétel bizonyítja a 
nagy érdeklődést (további motiváló 
erő a kötelező szakmai továbbkép-
zési pontok megszerzésének lehető-
sége). A földügyi, ingatlan-nyilvántar-
tási témák mellett mindig akadnak a 
programot színesítő, a szakma egyéb 
területét bemutató témájú (vízügy, 
agrárgazdaság stb.) előadások is. A ren-
dezvények szervezésében, lebonyolítá-
sában az MFTTT vezetősége is kiveszi a 
részét. A területi csoport szeretné, ha 
a Társaságunk a soron következő ván-
dorgyűlését Békéscsabán rendezné, 
amelynek megszervezésében, lebonyo-
lításában örömmel vállalnának részt. 
(A másik jelentkező város Miskolc. Az 
IB a vándorgyűléssel kapcsolatos elő-
zetes terv benyújtását fogja kérni a két 
területi csoporttól.)

Dobai Tibor főtitkár hozzáfűzte, 
hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
vezetője támogatja a vándorgyű-
lés békéscsabai megrendezését, és 
a főiskola megfelelő helyszínt is tud 
biztosítani.

Ádám József megköszönte a beszá-
molókat, majd napirenden kívül meg-
kérte Horváth Gábor Istvánt az FM FTF 
vezetőjét, hogy tájékoztassa a testüle-
tet néhány aktuális szakmai kérdés-
ről. A főosztályvezető elmondta, hogy 
a szakmai adminisztráció kihagyása 

a jogalkotási folyamatból tisztázatlan 
helyzetet teremtett egyes állami alap-
adatnak minősülő térképi adatok szol-
gáltatásának területén. Az NKP Nkft. 
által kezelt digitális alaptérképek épí-
tésügyi célú felhasználás céljából (jog-
szabály-módosítás eredményeképpen) 
a Lechner Tudásközponthoz kerültek, 
ezzel egy időben az NKP Nkft. szol-
gáltatási jogosultságai megszűntek. 
Tisztázatlan az NKP Nkft. (közel ket-
tőszáz) szerződésben rögzített adat-
szolgáltatási kötelezettségének ellá-
tása. A kormányzat még nem hozott 
döntést az adatszolgáltatás rendjéről. 
(Ehhez kapcsolódó hír, hogy egyéb for-
rásokból származó információk sze-
rint az E-ingatlannyilvántartási projekt 
kidolgozásába nem kívánják bevonni 
a Földművelésügyi Minisztériumot, 
illetve a FÖMI jogutód szervezetét. A 
program megvalósításában lassan két 
éve érdemi előrelépés nem történt.)

Folyamatban van az ingatlan-nyilván-
tartás és az erdőadattár adattartalmá-
nak összehangolása. A tulajdoni lapok, 
a nyilvántartási térképek és az erdő-
adattár „összefésülése” a tervek sze-
rint év végére négy megye területére 
befejeződik.

Hasonló szinkronizáció zajlik a 
Natura 2000 programban érintett 
védett területek ingatlan-nyilvántartá-
sában. Mintegy 90 000 ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzésre kerül sor nov-
ember végéig.

A Miniszterelnökség – a korábbi 
ígéretekkel ellentétben – nem támo-
gatja az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetését szolgáló program felgyor-
sítása érdekében a földhivataloknál, 
átmeneti időre, földmérők alkalmazá-
sát, így valószínűleg a hiányzó kapaci-
tások és a tervezettnél kevesebb pénz-
forrás miatt egy évet csúszik a program 
teljesítése. Az eredetileg tervezett hét 
ütem mellé egy nyolcadik ütem is 
szükségessé válik. (Lásd a Geodézia és 
Kartográfia 2017. 3. számában megje-
lent tájékoztatót.)

Az eredetileg 3. napirendi pont-
ban szereplő őszi rendezvények szer-
vezése kapcsán felmerült, hogy az ez 
évi konferencián az NKP Nkft. mel-
lett több földhivatal tapasztalatának 
megosztása lenne célszerű. Az IB 
határozatban kérte fel a szervezőbi-
zottságot (elnök: Dobai Tibor, tagok: 

Buga László, Szrogh Gabriella, Zalaba 
Piroska, Zsilvölgyi Csaba) a rendez-
vény előkészítésére. A konferencia 
tervezett időpontja (a Darányi Ignác-
terem foglaltságának függvényében) 
október 24–29. között– a korábbi 
évektől eltérően – két egymást követő 
napon, mindkét napon azonos prog-
rammal. A pontos időpont és a prog-
ram szeptember végéig kerül fel a 
Társaság honlapjára.

További rendezvények, amelyeknek 
a szervezésében, illetve a lebonyolítá-
sában a Társaság vezetése rész vállalt: 
a Pécsi Földmérőnap október 17-én és 
a Békéscsabai Földmérőnap november 
22–23-án.

A 31. Vándorgyűlés tapasztalatairól 
beszámolva Szrogh Gabriella ügyve-
zető titkár elmondta, hogy 192 fő vett 
részt a konferencián, hatvan előadás 
hangzott el. A rendezvény szakmailag 
és anyagilag is sikeres volt. A szervezést 
és a lebonyolítást nehezítette, hogy kor-
látozott volt a helyi szervezet részvételi 
lehetősége a munkában (az előzetes 
elöljárói támogatás ellenére). A tekinté-
lyes védnöki névsor sem volt elegendő 
ahhoz, hogy a megyei kormányhivata-
lok földhivatali munkatársainak részvé-
tele elől elháruljanak az akadályok. (Tíz 
kormányhivatalból egyetlen résztvevő 
sem regisztrált a rendezvényre.) A hely-
színt biztosító PTE Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar infrastruktúrája és 
a személyzet felkészültsége, segítőkész 
hozzáállása nagyban hozzájárult a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához. Az 
IB határozatban köszönte meg a prog-
rambizottság és a szervezőbizottság 
tagjainak a munkáját.

A Társaság pénzügyi helyzeté-
ről kedvező képet mutató táblázatot 
az ügyvezető titkár előre eljuttatta a 
résztvevőknek. A támogatásoknak és 
a vándorgyűlés bevételeinek köszön-
hetően kb. 3 millió forintos eredmény 
várható 2017-ben. A következő évben 
törekedni kell a pályázati úton megsze-
rezhető támogatások ismételt megszer-
zésére. Az elnök felkérte az ügyvezető 
titkárt az időközben bekövetkezett 
változásokkal pontosított kimutatás 
és az előzetes, 2018. évi költségvetés 
elkészítésére.

Zajlik a tagsági viszonyok pontosí-
tása, különös tekintettel a nem fizető 
tagokra. Több mint ötven tértivevényes 
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felhívást postáztunk a tagdíjhátralékos 
tagtársaknak, felkérve őket a tartozásuk 
rendezésére. Ellenkező esetben, az alap-
szabály értelmében a tagsági viszonyu-
kat sajnos meg kell szüntetni. A tagsági 
viszony fenntartásának, megújításának 
lehetőségéről kialakult vita eredménye-
ként a testület megállapította, hogy min-
dent el kell követni a taglétszám meg-
őrzése, bővítése érdekében, és ennek 
megfelelően felül kell vizsgálni a tag-
felvétel rendszerét és végső soron a 
Társaság struktúráját is. Ezekkel a kér-
désekkel a szűkebb vezetőség a soron 
következő, októberi összejövetelén fog-
lalkozni fog, és javaslatot tesz az ügyren-
dek és az alapszabály módosítására.

Az egyéb napirendi pontok között 
Ádám József elnök tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat új elnöke Zelei 
Gábor lett. (A Szolgálat 2017. július 
1-jén jött létre a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal, valamint a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézet egyesíté-
sével az 1009/2017. (I. 11.) kormányha-
tározat, valamint a 161/2017. (VI. 28.) 
kormányrendelet alapján. Szerk.)

Az MH Geoinformációs Szolgálat 
főnöke, Szalay László alezredes veze-
tői megbízását további fél évvel 
meghosszabbították.

Augusztusban, Pécsett, sikere-
sen lezajlott a HUNGEO, a Magyar 
Földtudományi Szakemberek XIII. 
világtalálkozója, amelynek megnyitó-
ján az elnök a Társaságunk képvisele-
tében részt vett.

Az osztrák kezdeményezésre indult 
„Határok és határjelek” UNESCO világ-
örökségi program megvalósítása kere-
tében a Miniszterelnökség illetékes 
helyettes államtitkárságától megkap-
tuk a támogatást biztosító levelet, ame-
lyet az elnök a magyar munkacsoport-
hoz továbbított.

Magyar Balázs a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének (MGE) elnöke támo-
gatást kért az MFTTT-től a 2019. év 
Eötvös Loránd emlékévvé nyilvánításá-
hoz. Ádám József elnök levélben bizto-
sította az MGE vezetőjét a Társaságunk 
egyetértéséről.

Fekete Gábor főosztályvezető 
Toronyi Bence útján kérte az MFTTT 
támogatását abbéli törekvésében, 
hogy a Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály működését 

ismét teljes egészében (külön soron 
megjelenítve) költségvetésből finan-
szírozzák. A testület örömmel venné 
az elképzelés megvalósulását.

Sándor József tagtársunk a megyei 
kormánymegbízottakhoz intézett, a 
„Jegyző és Közigazgatás” hasábjain 
megjelent (a Társaságunk honlapján 
olvasható) nyílt levelében kifogásolta 
a kormányhivatali dolgozók korláto-
zott megjelenési, részvételi lehetősé-
gét olyan szakmai rendezvényen, mint 
az MFTTT vándorgyűlése. A BFKH 
Kabinet nevében közzétett válaszle-
vél pontatlan, általánosító megjegyzé-
seire az IB – Iván Gyula főtitkárhelyet-
tes javaslatára – reagálni kíván. A levél 
megfogalmazására a testület a főtitkár-
helyettest kérte meg.

A Magyar Mérnöki Kamara 
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata 

kérésére az MFTTT a mérnökgeodé-
ziai szabályzat kidolgozására létreho-
zott munkacsoportba Dobai Tibor 
főtitkárt delegálta.

Buga László főszerkesztő arról tájé-
koztatta az IB-ülés résztvevőit, hogy saj-
nálatos módon megcsappant a publi-
kációs kedv, és kevés a Geodézia és 
Kartográfiához benyújtott szakcikkek, 
valamint az egyéb szakmai publikációk 
száma. Arra kérte a jelenlevőket, hogy 
ki-ki a saját környezetében buzdítsa 
írásra a szakmánk művelőit.

Az Intézőbizottság következő össze-
jövetelét októberben tervezi.

További hozzászólás nem lévén 
Ádám József megköszönte az aktív 
részvételt, és berekesztette az ülést.

Buga László

Kitüntetések 
augusztus 20-án

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozata kitüntetést adományozott:

Boda Ferencnének,  a 
Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal 
nyugalmazott ügyintézőjének az ingat-
lanügyi hatósági területen, a kárpótlás-
ban, a földkiadással kapcsolatos mun-
kákban végzett kiváló tevékenységéért, 
életútjának elismeréseként,

Szabó Bélának, a volt Földmérési 
és Távérzékelési Intézet nyugalma-
zott főosztályvezető-helyettesének 
több évtizede a földügyi ágazatban 
végzett kimagasló tevékenysé-
géért, vezetői munkájáért, élet-
útja elismeréseként,

Mo r a v s z k y  E n d r e 
Zoltánnak, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 
Főosztály földmérési ügyinté-
zőjének négy és fél évtizede 
a földmérés és földügyi szak-
igazgatás terén végzett kiemel-
kedő elméleti és gyakorlati 
tevékenységéért,

Tüske Tamásnak, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala, 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály MePAR 

üzemeltetési felelősének a magyar agrá-
rium szolgálatában, a Mezőgazdasági 
Parcellaazonosító Rendszer üzemelte-
tésében, fejlesztésében végzett kiváló 
tevékenységéért.

Dr. Trócsányi László igazságügyi 
miniszter Miniszteri elismerő okle-
velet adományozott Dr. Horváth 
Kálmánnak, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem profes-
sor emeritusának kimagaslóan ered-
ményes szakmai tevékenységéért.

Az elismerésben részesült kollégák-
nak gratulálunk, és jó egészséget vala-
mint további sikereket kívánunk.

Szerkesztőség

Dr. Horvát Kálmán átveszi az oklevelet

***
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Szerkesztőségi közlemény
2017 novemberétől a Geodézia és Kartográfia újra indexelt a Scopus adatbázisban.

Örömmel értesítjük olvasóinkat, korábbi és leendő szerzőinket, hogy a Scopus adatbázisban a Geodézia és Kartográfia 

lap újra indexálásra kerül 2017 novemberétől. Ezáltal a széles körben használt adatbázisban a korábbi szerzők publiká-

ciós mutatói kiegészülnek a lapban megjelent cikkekkel. Az adatbázisba folyamatosan történik az adatfeltöltés a korai 

számokra is kiterjedően.

A Scopus a lektorált tudományos folyóiratok, könyvek és konferencia kiadványok legnagyobb absztrakt és hivatkozás 

online adatbázisa, a holland Elsevier Kiadó egyik kiemelkedő terméke. Az adatbázis a tudományos folyóiratok cikkei-

nek absztraktjait és hivatkozásait tartja nyilván. Összesen több mint 5 ezer kiadó 20 ezer lektorált folyóiratát indexeli 

a műszaki-, orvos-, élet-, fizikai, társadalom-, művészet- és humántudományok területéről.

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Új szakirányú továbbképzés a GEO-ban
2017 novemberétől a Geodézia és Kartográfia újra indexelt a Scopus adatbázisban.

2018 februárjában, keresztféléves kezdéssel, „Precíziós gazdálkodás” címmel, három féléves szakirányú továbbkép-

zés indul Székesfehérváron az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetében. A részvétel fel-

tétele felsőfokú végzettség, és a képzés feltételeinek teljesítése esetén másoddiplomát nyújt (szakmérnök vagy szak-

ember megnevezéssel a végzettségtől függően). A képzés célja olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelyek a korszerű 

geotechnológiai eszközök és módszerek alkalmazásával a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és gazdaságosságát 

képesek növelni.

A képzés hangsúlyos témakörei:

• a precíziós gazdálkodás alapjai, főbb elemei

• adatgyűjtés távérzékeléssel (űr-, légi- és UAV felvételek)

• képfeldolgozás, képelemzés korszerű szoftverekkel

• GPS technológia

• adatintegrálás és térinformatikai elemzések

• növénymonitoring (természetes és mezőgazdasági területeken)

• az eredmények gyakorlati alkalmazása különböző szakterületeken, precíziós munkagépeken

• a precíziós gazdálkodás környezetvédelmi, fenntarthatósági és gazdasági hatásai

Bővebb információ a következő webcímen: 

http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/647
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Dr. Forgács István

1930–2017
Szomorúan tudatjuk, hogy életé-
nek 87. évében, 2017. március 8-án 
elhunyt dr. Forgács István, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építőmérnöki Kar Általános 
és Felsőgeodézia Tanszékének nyugal-
mazott adjunktusa.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2017. április 21-én volt a Budapesti 
Szent Gellért-plébánia urnatemetőjé-
ben, ahol családtagjai, rokonai, bará-
tai és volt diákjai és munkatársai vet-
tek tőle örök búcsút.

Forgács István 1930-ban született 
Gyomán. Iskoláit szülőhelyén kezdte el, 
majd Budapesten folytatta. Az Eötvös 
József Gimnáziumban érettségizett. 
Sorkatonai szolgálatát meghosszab-
bítva, térképészbemérő tiszti képe-
sítést szerzett, és 1950–1952-ben a 
Magyar Honvédség jászberényi alaku-
latánál szolgált ebben a minőségében. 
1952–1955 között topográfusként 
dolgozott a BGTV-nél, az állami alap-
térkép készítésének terepmunkáival 
foglalkozott. 1955-1965 között a pol-
gári fotogrammetria megalakulásától 
kezdve részt vett a Síkfotogrammetriai 
Osztály megszervezésében. Az osztály-
nak először munkatársa, majd csoport-
vezetője volt.

Munka mellett végezte el tanulmá-
nyait az Építőipari és Közlekedési 

Műszaki Egyetem (ÉKME) Mérnöki 
Karán. Diplomáját 1965-ben kapta 
meg, és az év őszétől az Általános 
Geodézia Tanszék oktatója lett.

1972-ben doktorált fotogram-
metriából. Disszertációjának címe: 
„Fotogrammetria alkalmazása a vízépí-
tés területén”. 1974-ben mérnöktanári 
diplomát szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetem mérnöktanári szakán. 1989-es 
nyugdíjazásáig az Általános Geodézia 
tanszék adjunktusa volt.a

Óraadóként (1970–1977 között) 
részt vett a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán a geodézia oktatá-
sában is.

Úgy a hallgatóktól, mint önmagától 
is, mindig pontosságot, fegyelmet köve-
telt meg. Oktatói munkájának színvo-
nalát emelte, eredményességét fokozta 
azzal, hogy az ismeretek átadása során 
a sok éves ipari gyakorlat során szer-
zett tapasztalatokkal kiegészítette a 
tananyagot. Fotogrammetriai és topo-
gráfiai tudását jól tudta hasznosítani az 
építőmérnök-hallgatók sok-sok évfo-
lyamának oktatásában is.

Kiemelt fontosságot tulajdonított a 
balatonkenesei mérőtáborban tartott 
terepgyakorlatoknak. Sok éven át volt 
annak szakmai felelőse. Széles szak-
mai ismereteit szívesen megosztotta 
kollégáival. Az Egyetem ipari megbízá-
sos munkáinak teljesítése során több 
fiatal kolléga szakmai fejlődését segí-
tette. Néhány ezek közül: „Helyközi 
távbeszélő-hálózatok digitális nyilván-
tartása célú felmérések, Pest, Nógrád, 
Fejér megyék”, Paksi Atomerőmű I.-II. 
blokk építésirányítási, minőségellen-
őrzési feladatai stb. 

Bár nyugdíjba vonulása után a csa-
ládjának élt és szolgált, a tanszékkel és 
a szakmával sem szakadt meg a kap-
csolata. Lelkesen részt vett a fontosabb 
közösségi rendezvényeken.

Oktatói, szakmai segítségét diákja-
inak és fiatalabb kollégáinak generá-
ciói köszönik tisztelettel. Szimpatikus 
embersége örök emlék és példakép 
marad azok számára, akik ismerhet-
ték. Nyugodjon békében! 

BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék munkatársai

Dr. Gerencsér Miklós

1934–2017
Szomorúan értesültünk róla, hogy 
dr. Gerencsér Miklós az MTA kandi-
dátusa, nyugalmazott főiskolai tanár 
2017. június 21-én, életének 86. évé-
ben elhunyt.

Gerencsér Miklós 1957-ben szer-
zett oklevelet a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Földmérőmérnöki Karán 
Sopronban. Tudományos érdeklődése 
elsősorban a fényképészetre, később 
a fotogrammetriára irányult. Oktatói 
állást kapott Sébor János majd Bezzegh 
László geodéziai tanszékén.

Tudományos vizsgálatainak első 
eredménye 1969-ben a színes fény-
képek fotogrammetriai célra tör-
ténő felhasználása tárgyában szüle-
tett. A székesfehérvári GEO főiskolává 
válása után, 1974-ben került a főisko-
lai kar Fotogrammetriai és Topográfiai 
Tanszékére, ahol hosszú ideig, 1981-től 
1993-ig a tanszék vezetője volt. Itt dol-
gozta ki a fotointerpretáció tantárgy 
témaköreit, melynek jegyzetét 1979-
ben készítette el. Magyarországon a fel-
sőoktatási intézmények közül elsőként 
Fehérváron oktatták a tudománynak 
ezt az ágát.

A fotogrammetriai felvétel vagy 
másképpen mérőfénykép két évti-
zeden keresztül érdeklődésének 
középpontjában állt. Kidolgozta 
a mezőgazdasági vízkutatásban, a 
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környezetvédelemben és a földfel-
színi vegetáció értelmezésében tör-
ténő alkalmazását. A földrendezés 
kutatásával kapcsolatos eredményeit 
a Bulgáriában, Hollandiában, 
Svédországban rendezett konferen-
ciákon is ismertette. 1987-ben a kuta-
tási eredményeinek összefoglalása-
ként értekezést készített, mely alapján 
elnyerte a kandidátusi címet.

A digitális mérési technológiák meg-
jelenésével érdeklődése az új műszer-
technikai lehetőségek kialakítása felé 
fordult. Irányításával – egy korábban 
„csak” interpretációs célokat szolgáló 
műszer átalakításával, számítógépes 
csatlakoztatásával – olyan, „számító-
géppel támogatott analitikus mérőmű-
szer” tervezése és kialakítása valósult 
meg a tanszéken, amely az új techno-
lógia gyakorlati oktatásának feltételeit 
teremtette meg. Kiértékelő programo-
kat fejlesztett, melyek „online” koordi-
náta-kiolvasást és bizonyos fokú auto-
matizált kiértékelést tettek lehetővé. 
Az INTERPRETOCORD nevű műszert 
1990-ben Drezdában is bemutatták.

Nyugdíjba vonulása után Sopronba 
költözött. Itt korábbi kedvtelésének, 
az egyházizene-szerzésnek hódolt. 
Több gregorián ének feldolgozása és 
önálló kórusműve szólalt meg Szeged, 
Székesfehérvár, Sopron egyházi ren-
dezvényein. Hangszeres tudásával 
hosszú ideig szolgálta a templomi ren-
dezvényeket is. Kis kántorkönyv c. 
munkája két kiadásban jelent meg.

Gerencsér Miklóst szakmailag min-
dig érdekelte az új technológia. A GEO-
ban az ő tanszékvezetői időszakában 
valósult meg számos fejlesztés, nevé-
hez köthető az analitikus fotogram-
metria gyakorlati oktatása feltételeinek 
megteremtése, a programok többségé-
nek fejlesztése. 

Rendkívüli műveltséggel bíró kol-
léga volt, különösen a komolyzenét 
szerette. Nagyon fontos volt számára 
a család. Időnként megcsillantotta az 
öniróniát sem nélkülöző humorát, 
mely csak keveseknek adatik meg, és 
többnyire éleselméjűséggel és intelli-
genciával párosul.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon 
békében!

Németh Gyula – Balázsik Valéria

Kovács Csaba

1961–2017
…Nem múlnak ők el,  

kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

(Juhász Gyula)
Szomorúan tájékoztatjuk a kollégákat, 
barátokat, szakmatársakat, hogy Kovács 
Csaba, a Leica Geosystems Hungary Kft. 
alapítója, egykori mentorunk, 2017. 
július 22-én, 56 évesen, méltósággal 
viselt, hosszú, súlyos betegség után 
örökre eltávozott közülünk.

Csaba 1961. június 12-én született 
Mosonmagyaróváron. Gyermekkorát és 
az általános iskolás éveit Pusztasomorján 
töltötte. Földmérési tanulmányait a 
szombathelyi földmérési szakközépisko-
lában (ma Élelmiszeripari és Földmérési 
Szakképző Iskola és Kollégium) kezdte 
meg, majd diplomát Székesfehérváron 
szerzett 1982-ben. Szakmai pályafutása 
a Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalatnál indult földmérőként. 1985-
ben, miután leszerelt a katonaságtól, 
megnősült, majd 1987-ben feleségével, 
Majlinger Évával Németországba költöz-
tek. Ott mérnök-üzletkötőnek jelentke-
zett a Leica Geosystems akkori jogelőd-
jénél a Wild vállalatnál.

Csaba kiemelkedő üzleti, szervezői 
képességei hamar megmutatkoztak, így 
egy sikeres, elismert karriert épített fel 
külföldön a kezdeti – a bevándorlással 
együtt járó – nyilvánvaló nehézségek 
ellenére is. Ennek volt köszönhető, hogy 
a Leica Geosystems idővel megbízta a 
magyarországi piac fejlesztésével. Így 
újra haza vezetett az útja, ahol 2001-ben 
megalapította a Leica Geosystems helyi 
képviseletét Geopro Kft. néven.

Óriási kihívás elé nézett, mikor egy, 
a versenytársak által uralt piacon szinte 
az alapoktól kellett felépítenie az üzle-
tét. Szakmai tapasztalata, olthatatlan lel-
kesedése és kimeríthetetlen energiája 
eredményeként néhány éven belül piac-
vezetővé tette a vállalkozását. Mindezt 
úgy, hogy közben folyamatosan ingázott 
németországi otthona és Magyarország 
között. Nagyon ügyelt arra, hogy ennek 
a család ne lássa kárát. Boldog, szere-
tetteljes légkört és folyamatos fejlődést 
biztosított a hozzátartozói számára. 
Feleségével két fiút, Martint (aki nem-
rég orvosi diplomát szerzett) és Marcelt 
(aki jelenleg is tanul) neveltek szeretet-
ben és egyetértésben.

2007-re a Geopro Kft. olyan piaci 
részesedést és cégértéket ért el, hogy 
a Hexagon AB ajánlatott tett a felvásár-
lására, amit Csaba elfogadott. Így szüle-
tett meg a Leica Geosystems Hungary 
Kft., mint teljes Hexagon tulajdonú 
leányvállalat.

Sikerrel teljesítve a rábízott felada-
tot, visszatérhetett Németországba, 
ahol magyarországi mintára, egy újabb 
saját vállalkozás felépítésébe kezdett. 
Nem hazudtolta meg magát, a sikerre 
itt sem kellett sokáig várni. A briliáns 
életutat azonban megtörte egy könyör-
telen betegség, amivel szemben a szak-
mai pályáján tanúsított attitűddel vette 
fel a harcot.

Sokunk számára, akik a vezetése 
alatt kezdtük a pályánkat, sokkal töb-
bet jelentett, mint munkatárs, vagy 
főnök. Vérbeli vezető volt, aki a legre-
ménytelenebb körülmények között is 
képes volt motiválni. Mindenkivel meg-
találta a hangot, a siker soha nem szédí-
tette meg. Tele volt ötletekkel, mindig 
valami újdonságon törte a fejét. Kevesen 
tudják, de létezik olyan, az üzletkötők 
útvonalát optimalizáló térinformatikai 
szoftver, amelynek fejlesztésében ő is 
részt vett, de műszerinnovációs elkép-
zelésekről is tárgyalt a Hexagon legfelső 
menedzsmentjével.

Tragikusan korán ment el, mégis tel-
jes életet élt. Nem vesztegette azt, ami-
ből a sors keveset mért ki neki; az időt.

Sokan, sokat tanultunk tőled és 
sokat köszönhetünk neked. Nyugodj 
békében!

Gombás László, 
és a Leica Geosystems 

magyarországi csapata



A munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer (MTR) 
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon  

megszüntetése projekt végrehajtásához

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló program I. ütemének indulása előtt 

a Vas megye pilot projekt tapasztalatai során egyértelművé vált, hogy szükség van egy olyan szoftverre, ami képes több tízezer 

földrészlet adatait és azok munkafolyamatait rögzíteni, tárolni és ezekre többféle lekérdezéssel statisztikát készíteni. Az Nemzeti 

Kataszteri Program Nonprofit Kft. elkészíttette a szoftvert, amelynek célja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 

szerinti megosztási eljárás munkafolyamatainak támogatása és nyomon követése.

Az MTR egy olyan keretprogram, amelyben egy kiinduló földrészlet esetében a megosztási eljárás munkafázisai egymásra épül-

nek, figyelemmel a kormányrendeletben előírt eljárási cselekményekre és határidőkre. Az MTR egyben egy dokumentumtár, mivel 

minden egyes kiinduló földrészlethez tárolja az eljárás során keletkezett és feltöltött dokumentumokat (járási hivatali nyilatko-

zat, igazolás, határozat, egyezségi okirat, változási vázrajz stb.).

Az MTR felhasználói az NKP Kft., a kormányhivatal és a járási hivatal, a földmérő vállalkozó, a jogi szolgáltató.

A földmérő és a jogi szolgáltató a rendszerben dokumentumfeltöltést, adatrögzítést végez, valamint lekérdezésekre jogosult. A 

kormányhivatal és a járási hivatal lekérdezési jogosultsággal rendelkezik.

Az NKP Kft. az MTR felhasználásával folyamatosan nyomon követi a projekt végrehajtását, koordinál a végrehajtásban részt vevő 

felek között, rendszeresen ellenőrzi a végrehajtás menetét és a szerződés alapján teljesíti a földmérői és jogi szolgáltatói felada-

tok ellenértékének kifizetését.

A felhasználói jogosultságokat az NKP Kft. munkatársai hozzák létre az MTR rendszerben. A regisztrációhoz a felhasználó nevé-

nek és e-mail címének megadása szükséges. Az egyes felhasználói csoportok esetében a jogosultak köre bővíthető. Az MTR elér-

hetősége: https://mtr.nkp-kft.hu





Földművelésügyi
Minisztérium

Megyei és a Fővárosi 
Kormányhivatalok
Földhivatalai

Magyar Államkincstár

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

NAIK Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Kecskeméti 
Kutatóállomása

Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa

Hegyközségek (hegyközségi 
tanácsok, hegybírók)

A rendszer felhasználói:

A VINGIS rendszer összeköti és 
térben ábrázolja a szőlő ágazat 
adatbázisait, emellett olyan többlet 
térbeli információkat tartalmaz 
(termőhelyek, dűlők), amelyek 
elengedhetetlenek a támogatásokat 
és az eredetvédelmet ellenőrző 
szervek munkájához.szervek munkájához.

A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása 
európai uniós tagságunkból eredő kötelezettség. Térképi 
ellenőrzési alapot biztosít a szőlő-bor szektorra jutó 
szerkezetátalakítási támogatások, valamint az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzést (OFJ), illetve az oltalom alatt álló eredet 
megjelölést (OEM) viselő borok termőhelyeinek földrajzi 
lehatárolásához.

  Rendelkezési jog: Magyar Államkincstár
 Üzemeltetés: BFKH Földmérési, Távérzékelési és
        Földhivatali Főosztály

Budapest Főváros
Kormányhivatala
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