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A kutatók elkötelezett munkája 
bizonyítja, hogy térképészetünk múlt-
ját nem tekintették lezártnak az ide-
ológiailag terhelt időszakban sem. 
Az utóbbi évtizedek publikációi már 
a történetírásunk jelenébe vezetnek 
át. Megszűnt a Térképészeti Közlöny, 
a történeti munkák zöme az 1960-as 
évektől az újonnan induló Geodézia 
és Kartográfia folyóiratban jelent meg. 
Csendes László, Hrenkó Pál, Papp-Váry 
Árpád, Plihál Katalin, Jankó Annamária 
a gyakori szerzők, majd az új generá-
ció, Pászti László, Danku György, 
Bartos-Elekes Zsombor, Irás Krisztina, 
Török Enikő, Reisz T. Csaba jelentkezik 
tanulmányokkal.

Sok feldolgozatlan térképi anyag 
rejtezik még levéltárainkban, könyv-
tárainkban, valamint a német, olasz, 
török, lengyel, szlovák és szerb gyűjte-
ményekben. Ezeknek a feltárása még 
hosszú időt vesz igénybe. Reméljük, 
hogy a feltörekvő ifjabb szakemberek 
az idősebb generációval összefogva 
felderítenek minden, még lappangó 
térképet, és sok elfelejtett térképészt 
fognak kiemelni a feledés homályából 
az induló Térképészeti Közlemények 
lapjain.

Klinghammer István

***

Térképészeti 
Tudományos Nap

Térképészeti tudományos nap cím-
mel tartottak tudományos ülést a 
Magyar Tudományos Akadémián 
2017. december 1-jén. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékének kezdeményezésére máso-
dik alkalommal került sor erre a ren-
dezvényre, amelyen megjelentek a kar-
tográfia művelői, oktatói, hallgatói és a 
térképbarátok. A programfelelős Reyes 
Jesús (ELTE) úgy állította össze az elő-
adói listát, hogy abban az ELTE okta-
tóin kívül szerepet kapjanak más part-
nerintézmények szakemberei, másrészt 
különböző korosztályok képviselői is.

Zentai László tanszékvezető egye-
temi tanár (ELTE) üdvözlő beszédé-
hez csatlakozva Gercsák Gábor docens 

(ELTE), az ülést levezető elnök kiemelte: 
a térképészet ismét korszerű tudomány 
lett, mert számos diszciplína határte-
rületével érintkezik, illetve felismerte 
az informatika és a kartográfia kapcso-
lódási pontjait – nem véletlen, hogy a 
tanszék már 2003-ban az Informatikai 
Kar részévé vált. A valós és a virtuális 
térképészeti termékek és kutatási ered-
mények könnyen elérhetők bárki szá-
mára: ebből sajnos az is adódik, hogy 
soha ennyi jó de ennyi rossz térképet 
sem látott még a közönség. Nagy ezért 
az oktatók és kutatók felelőssége, hogy 
nemcsak jó és szép, hanem könnyen 
értelmezhető, ugyanakkor tartalmuk-
ban igényes munkákkal találkozzanak 
a tanulók és felhasználók.

Márkus Béla, az Óbudai Egyetem 
professor emeritusa, Kollaboratív tan-
anyagfejlesztés címmel tartott előadást, 
melyben megfogalmazta, hogy a változó 
igények kielégítése és a térinformatika 
oktatási tantervének folyamatos megújí-
tása érdekében az ipar és az egyetemek 
hatékony együttműködése elengedhe-
tetlen. A kollaboratív tananyagfejlesz-
téssel kapcsolatos törekvéseket egy 
Erasmus-projekt példáján mutatta be.

Kállai Attila, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem docense mintegy 450 évet 
ugrott vissza az időben Csata- és had-
színtérkutatások térképészeti támo-
gatásának tapasztalatai című elő-
adásával. Kifejtette: az ilyen kutatások 
és az eredmények komplex elemzése 
igényli a modern kartográfia támoga-
tását. Bebizonyította, hogy a levéltári 
adatok és régészeti leletek mellett meg-
határozó szerepet játszottak a korszerű 
térképészeti eljárások a Mura folyó fölé 
magasodó Zrínyi-Újvár feltárásában és 
a térmodell előállításában.

Albert Gáspár adjunktus és Szigeti 
Csaba doktorandusz (ELTE) közös 
előadása egy elméleti kutatásról és 
annak gyakorlati vonatkozásairól szólt 
Kísérleti térképészet a XXI. században, 
avagy a digitális térkép személyre sza-
bása címmel. Az emberek térképolva-
sási képességét több száz minta alap-
ján vizsgálták annak érdekében, hogy 
közelebb jussanak céljukhoz: a modern 
geoinformatikai módszerekkel készí-
tett térképek igazodjanak a felhaszná-
lók képességeihez, a térképek jelkulcsa 
és tartalma legyen személyre szabottan 
tervezhető.

Faragó Imre tanszéki mérnök (ELTE) 
a térképészet, a földrajz, a néprajz és a 
történettudomány sajátos fogalmáról, a 
táj többféle értelmezéséről és bemuta-
tásáról beszélt Tájrendszerek a karto-
gráfiában címmel. A térképészetben a 
táj ábrázolása a földfelszín lehető leg-
teljesebb bemutatását jelenti, amelyre 
a tájnevek sokaságát kell felvenni. A 
történeti-földrajzi, néprajzi és termé-
szetföldrajzi tájak kiterjedésének, hie-
rarchiájának egyidejű ábrázolásán túl 
a kartográfia a tájnevek eltérő betűjel-
lemzőkkel való megírásával törekszik a 
különböző tájtípusok elkülönítésére.

Márton Mátyás professor emeri-
tus (ELTE) 10 esztendős a Virtuális 
Glóbuszok Múzeuma című előadása 
zárta a tudományos napot (társszerzők 
Gede Mátyás és Ungvári Zsuzsanna, 
az ELTE adjunktusai). Ismertette a közel 
másfél száz föld- és éggömböt bemu-
tató gyűjtemény létrejöttét és felépí-
tését, a glóbuszdigitalizálás és -fény-
képezés szakmai kihívásait, a digitális 
rekonstrukcióban rejlő lehetőségeket. 
Igazolta, hogy a kartográfia régi és köz-
elmúltbeli termékei, így a földgömbök 
és éggömbök nemcsak esztétikai és kul-
turális értékek, hanem azok tartalma a 
mai kutatók számára is izgalmas vizsgá-
lódásokra adnak lehetőséget.

Gercsák Gábor

***

Földmérőnap Békéscsabán

2017. november 22–23-án – immár 
jubileumi – tizedik alkalommal 
került megrendezésre Békéscsabán 
a Békés Megyei Kormányhivatal, a 
Békés Megyei Mérnöki Kamara és a 
Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság közös szerve-
zésében a Földmérőnap.

A két napos akkreditált szakmai ren-
dezvényt dr. Rákóczi Attila, a Békés 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
nyitotta meg. A főigazgató köszöntőjé-
ben rámutatott arra, hogy a csúcstech-
nológia világában is a legfontosabb 
érték az ember és az a szakember, aki 
a szakmát kitűnően ismeri és megvan 
benne az a különleges tudás, szakmai 
fortély és találékonyság, amelyeket a 
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gépek, műszerek soha sem lesznek 
képesek produkálni. A Földmérőnap 
és a hasonló rendezvények célja, hogy a 
szakembereink képezzék magukat, fel-
készüljenek a modern technika alkal-
mazására és képesek legyenek a meg-
újulásra – tette hozzá a főigazgató.

Dr. Rákóczi Attila

Horváth Gábor István, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai 
Főosztályának vezetője áttekintést 
adott a földügyi szakigazgatás főbb 
területeinek aktualitásairól, a várható 
feladatokról, és külön kitért a januártól 
hatályba lépő általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvényre, amely az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás szabálya-
inak módosítását is igényli.

Horváth Gábor István

A konferencia további programján 
a következő előadások szerepeltek:

1. nap
Cseri József (Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója): A részarány-földkiadás 
során keletkezett osztatlan közös tulaj-
don megszűntetése (OKTM) projekt 
végrehajtásának aktuális kérdései.

Mátyás László (Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft. műszaki veze-
tője): Az OKTM-projekt folyamatának 
ellenőrzési tapasztalatai. A projekt kri-
tikus pontjainak elemzése.

Dr. Sóvári Tibor (Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
főosztályvezető-helyettese): A Békés 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály aktuális feladatai.

Zsilvölgyi Csaba (Pécsi Geodézia 
és Térképészeti Kft. ügyvezető igazga-
tója): OKTM-eljárás négy járásban és a 
hozzá vezető út.

Horváth Zsolt (Geosite Kft. ügyveze-
tője): Geomax X-Fusion – Pick point

Zeke Zsolt (Leica Geosystems 
Hungary Kft. kelet-magyarországi 
geomatikai üzletkötője): Leica 
Geosystems 2017-es újdonságai.

Érsek Ákos (GPSCOM Kft. GPS 
termékfelelőse): A GPSCOM Kft. 
újdonságai.

Stenzel Sándor (Geodézia Zrt.): 
3D-szkennerekről a Geodézia 
Zrt-nél.

Váradi Attila (3D Geosolution 
Hungary Kft.): 3D Geosolution 
Hungary Kft. bemutatkozása.

Gósz Zoltán  (Nemzeti 
Agrárgazdálkodási Kamara Csongrád 
Megyei Igazgatóság földügyi refe-
rense): Térinformatikai fejlesztési 
lehetőségek a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamaránál

Sebők Tamás (Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
Alaphálózati és Államhatárügyi osz-
tály): Az Egységes Országos Vízszintes 
Alapponthálózat ellenőrzésével kap-
csolatos tapasztalatok.

Németh Zoltán (iNFOBEX 
Kft.): GEODÉTA-NET az alternatív 
RTK-szolgáltatás.

2. nap
Dr. Kis Andrea (Békés Megyei Mérnöki 
Kamara titkára): A szakmagyakorlás 
jogi kérdései.

Dr. Busics György (Óbudai 
Egyetem Alba Régia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézet igazgatója, 
egyetemi docens): A vonatkoztatási 
rendszer, a méretarány, a transzfor-
máció, a kalibrálás kérdése és a kirá-
lyi öl.

Loránt Gyula (Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Földügyi szakügyin-
téző): Parlagfű-fertőzöttség helikopte-
res hatósági ellenőrzése.

Bige Zoltán – Pálosi Imre (Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
Alaphálózati és Államhatárügyi osz-
tály): GPS használata a felsőrendű 
magassági hálózatban.

Bán Imre (Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  Kecskeméti 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Erdőtervezési osztály osztályveze-
tője): Az ingatlan-nyilvántartás és az 
Országos Erdőállomány Adattár kap-
csolata a legutóbbi jogszabályváltozá-
sok fényében.

Vidovenyecz Zsolt (Mott MacDonald 
Magyarország Kft.): Magyarország a 
legjobbat érdemli – avagy miért nem 
zöldebb a mi füvünk is?

Dr. Mike Krisztina (Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. Engedélyeztetés, 
Bányamérés és Birtokjog MOL-vezető): 
A termőföld bányászati célú igénybe-
vételének sajátosságai.

Kecskés Márton (Kecskés Mérnöki 
Iroda): Beszámoló az InterGeo-ról.

Zeke Zsolt (Leica Geosystems 
Hungary Kft. kelet-magyarországi 
geomatikai üzletkötője): Leica 
Geosystems valóság 3D-s rögzítése 
egy gombbal.

Kocsor István (Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és 
Folyamszabályozási osztály geodétája): 
Geodéziai feladatok a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóságon vol. 2.

Varga Gábor (Békési Megyei 
Földhivatal nyugalmazott hivatalve-
zető-helyettese): Visszaemlékezés a 
Márton Gyárfás-emlékplakett kitünte-
tés kapcsán.

Gábor Sándor (Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
szakfelügyelője): Országos alap-
vonalak – az orosházi alapvonal 
bemutatása.

Hajtman Zoltán (Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
földmérési szakügyintézője): A Körös-
mappáció – Huszár Mátyás.

A kétnapos rendezvényen közel 30 
változatos és sokszínű előadást hall-
gathattak meg a résztvevők, amelyek 
a szakmai továbbképzés szempontjá-
ból is hasznosak voltak. Az előadások 
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a földmérési szakma mellett a földügyi 
igazgatás szinte valamennyi területét 
érintették, így az ingatlan-nyilvántar-
tást, térinformatikát, mérnökgeodé-
ziát, de kiemelt téma volt az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése is.

A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével és előadásával dr. Busics György 
egyetemi docens, az Óbudai Egyetem 
intézetigazgatója, aki egykori tanít-
ványainak meglátogatása mellett 
tovább erősítette a Békés Megyei 
Kormányhivatal és az Egyetem között 
létrejött, duális képzéssel kapcsolatos 
együttműködési megállapodást.

A Földmérőnap részvevői köszönt-
hették Varga Gábort a megyei földhiva-
tal nyugalmazott hivatalvezető-helyet-
tesét is, aki 80. életévének betöltése 
alkalmával vehette át az egyik legran-
gosabb szakmai-társadalmi elismerést, 
a Márton Gyárfás-emlékplakettet, ami 
kapcsán visszaemlékezését hallgathat-
tuk meg az erdélyi szakmai kapcsolata-
ink kialakulásáról.

A szakmai napon szinte valamennyi 
földmérési műszer forgalmazója meg-
jelent, akik az előadásaik során és azok 
szünetében mutatták be termékeiket a 
részvevőknek.

Részlet a műszerkiállításból

A kávé- és ebédszünetek ideje alatt 
hasznos kötetlen eszmecserék zajlot-
tak a jelenlévők között.

Külön köszönetet kell mondanunk 
dr. Takács Árpádnak a Békés Megyei 
Kormányhivatal vezető kormány-
megbízottjának a támogatásáért. 
Egyedülálló módon támogatja a föld-
hivatali osztályokon dolgozó kollégá-
kat, először az MFTTT jogi tagság vál-
lalásával, másodszor a rendezvényeken 
való részvétel biztosításával, harmad-
szor a Földmérőnap megszervezésé-
ben nyújtott segítségével.

Végül köszönet illeti minden részt-
vevő nevében a rendezvény meg-
szervezésében oroszlánrészt vállaló 
Dobainé Kosznai Krisztinát, az MFTTT 
vezetőségét és titkárságát a munkáju-
kért, a Békés Megyei Mérnöki Kamarát 
a támogatásért és a rendezvény elő-
adóit a felkészülésért.

Sóvári Tibor – Hajtman Zoltán

***

GISTAT – térinformatika 
és statisztika együtt

2017. november 2–3-án Dublinban ren-
dezték meg a 10. Európai Földrajzi és 
Statisztikai Fórum („European Forum 
for Geography and Statistics”– EFGS) 
konferenciát az ír Központi Statisztikai 
Hivatal (CSO) és az Ordnance Survey 
Ireland (OSi) közös szervezésében.

Az EFGS egy önkéntes testület, 
amely lehetővé teszi a nemzeti statisz-
tikai intézetek (NSI-k) és a nemzeti tér-
képészeti és kataszteri ügynökségek 
(NMCA-k) GIS szakértői közötti eszme-
cserét, a statisztikai és térinformatikai 
információk integrációjának előmoz-
dítása érdekében. Emellett feladatá-
nak tekinti NSI-k és a NMCA-k közötti 
partnerség fejlesztését egyenlő felté-
telek mellett, valamint támogatja, az 
UN GGIM (United Nations Initiative 
on Global Geospatial Information 
Management) kezdeményezést. Az 
UN-GGIM célja, hogy vezető szerepet 
játsszon a térinformatikai információk 
fejlesztésében és elősegítse annak hasz-
nálatát, valamint választ adjon a kulcs-
fontosságú globális kihívásokra.

A konferenciát Hugh Mangan (OSi), 
az EFGS2017 elnöke, Barry Lowry ír 
kormányfői információs vezérigaz-
gató, Paul Morrin (CSO) és Janusz 
Dygaszewicz EFGS elnöke (Lengyel 
Központi Statisztikai Hivatal) nyitotta 
meg. A találkozón több mint 200 kül-
dött vett részt az 5 kontinens 30 orszá-
gából. Magyarországot Palya Tamás, 
a Budapest Főváros Kormányhivatala 
- Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály (BFKH FTFF) 
INSPIRE felelőse képviselte, sajnos a 
magyar Központi Statisztikai Hivatal 
ezúttal nem küldött képviselőt.

A konferencia gazdag programja a 
földrajzi és statisztikai ismeretekre és 
innovációra összpontosított. Mindkét 
terület szakértőit összefogta, és lehe-
tőséget biztosított a legjobb gyakorla-
tok megosztására az alábbi három fő 
témában:

 – Az ENSZ kezdeményezések: 
UN-GGIM és a Fenntartható 
Fejlődési Célok (SDGs)

 – Együttműködés a statisztikai és tér-
képészeti ügynökségek között

 – A legjobb gyakorlati példák és mun-
katevékenységek bemutatása a sta-
tisztikai és térinformatikai informá-
ciók integrációjára

Az előadások témája lefedte a kap-
csolt adatok (linked data), a statiszti-
kai eredmények vizualizációja, 2021-es 
népszámlálás, big data és a környezet-
védelmi geostatisztika, INSPIRE, intelli-
gens város (smart city) témaköröket.

A program bevezető előadását Jack 
Dangermon (Esri) tartotta, arról hogy 
az Esri helymeghatározási technoló-
giája, („The Science of Where” néven 
ismert), hogyan segíti bevonni a közös-
ségeket a világon az SDG-s célok elérése 
érdekében.

Az ENSZ Agenda 2030 Fenntartható 
fejlődési célok több előadásban is 
kulcstényezőként szerepelt, amely 
indikátorainak meghatározásá-
hoz a térinformatika és a statisztika 
elengedhetetlenek.

Greg Scott az ENSZ Globális 
Térinformációk Kezelése Szakértői 
Bizottság (UN GGIM) amerikai tanács-
adója az előadásában elmondta, 
hogy a jövőben szükség van a globá-
lis mutatókra, földrajzi szempont-
ból szétbontott adatokat (geographic 
disaggregation) kell figyelembe venni 
regionális szinttől, miközben ezek a 
mutatók lehetővé teszik a globális 
jelentések összevonását is (aggregation 
global reporting).

Colin Bray (OSi) egészen kiváló pél-
dát mutatott arra, hogy Írországban 
hogyan valósítják meg az SDG-s indi-
kátorok követelményét a térképészeti 
és statisztikai intézetek együttműködé-
sének eredményeként. Az ír Központi 
Statisztikai Hivatal (CSO) és Ordnance 
Survey of Ireland (OSi) egy együttmű-
ködés keretében ezen az eseményen 
indította el az alábbi honlapot, amely 
remekpélda arra, hogy hogyan kell 


