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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


