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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 
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Dr. Závoti József

1949–2017
2017. november közepén eltávozott 
közülünk Závoti József, aki sok éven 
keresztül volt kollégánk. Olyan mun-
katársunk hagyott itt minket, akit tisz-
teltünk szaktudásáért, tudományos 
meglátásaiért, eredményeiért, és akit 

szerettünk szerénységéért, jóindu-
latú, megértő és mindig segíteni kész 
természetéért.

1949. november 30-án született 
Szekszárdon, az általános iskolai 
tanulmányait imádott szülőfalujában, 
a Tolna megyében található Miszlán 
végezte. A székesfehérvári gimnázi-
umi éveket követően nyert felvételt az 
ELTE alkalmazott matematika szakára. 
Egyetemi tanulmányainak 1974. évi 
befejezését követően, bár elmondása 
szerint maradhatott volna az egyete-
men, Sopronba költözött. Felesége 
logopédus, a Soproni Egyetem 
docense, fia Zoltán közgazdász, lánya 
Zsuzsa angol-norvég szakon végzett 
bölcsész. 1975-től kezdett dolgozni a 
soproni, akkori nevén MTA Geodéziai 
és Geofizikai Kutatóintézetben (MTA 
GGKI).

Kezdeti intézeti munkái a számí-
tógépes programfejlesztésekhez és 
a műszerfejlesztésekhez (szintezőlé-
cek kalibrálása, giroteodolitok) szük-
séges matematikai feldolgozó eljá-
rásokhoz kapcsolódtak. Első nagy 

kutatási projektje a térképek pontos-
ságát forradalmi módon megnövelő 
digitális terepmodellezéshez (DTM) 
kötődött. Rácsbázisú terepmodelljé-
ben olyan spline-interpoláción ala-
puló végeselem-magasságbecslést 
használt, mely a folytonosság mellett 
a differenciálhatóságot is biztosította, 
ami a törésmentes automatikus szint-
vonalrajzolás előfeltétele. Kollégáival 
együttműködve új eljárásokat, algo-
ritmusokat fejlesztett ki a szomszéd-
ság-relációra alapozott magasságbecs-
lésre. Rácsbázisú terepmodelljére 
támaszkodva munkatársai különleges 
DTM-alkalmazásokat fejlesztettek (pl. 
vízválasztó és vízgyűjtő vonalak kije-
lölésére), melyekhez speciális gráfel-
méleti algoritmusokat is felhasználtak. 
1985-ben a kutatási eredményei alap-
ján a műszaki tudományok kandidá-
tusa lett.

Az MTA GGKI kutatói az ő köz-
reműködésével fejlesztettek ki a 
hazai légi fénykép kiértékelési tevé-
kenység támogatására egy nyaláb-
kiegyenlítő programrendszert. A 

kezelni a Fenntartható Fejlődési Célok 
nemzetközi követelményéből adódó 
feladatokat. A célokhoz megtalálhatóak 
az együttes térképi és statisztikai indi-
kátorok, jelenleg a 17 indikátorból már 
13-hoz találhatunk adatokat. Az web-
oldal úttörő jellegű és minden ország 
számára követendő példa lehet: http://
irelandsdg.geohive.ie/.

A konferencia közössége egyetér-
tett abban, hogy a statisztikai adatokat 
a mai követelményeknek megfelelően 
mindinkább térinformatikai alapokra 
kell helyezni.

Alapvetően négy fő célt lehet meg-
határozni, amely Magyarországon is 
alkalmazandó:
1. a földrajzi adatok használatának 

növelése
2. az új típusú elemzések és statisz-

tikai célú földrajzi adatok létreho-
zása

3. a GIS alkalmazás ismeretének növe-
lése (tudásmegosztás)

4. mindezek pénzügyi hátterének biz-
tosítása

A konferenciával párhuzamosan került 
megrendezésre az EuroGeographics 
politika szakértői munkacsoportjá-
nak (Policy Knowledge Exchange 
Network – POLKEN) vezetőségi 
ülése.

A munkaülés levezető elnöke, a 
munkacsoport vezetője Dominik 
Kopczewski (EuroGeographics) volt. 
A POLKEN nyomon követi, értékeli 
és konstruktív módon részt vesz az 
európai kezdeményezések, progra-
mok és politikák kidolgozásában, 
amelyek az EuroGeographics céljaira 
és tagjaink tevékenységére vonatkoz-
nak. Aktuális téma volt a PSI (Public 
Sector Information) irányelv felülvizs-
gálatára vonatkozó Európai Bizottsági 
kérdőív, amelynek célja a digitális egy-
séges piac (Digital Single Market) stra-
tégiai céljainak kielégítése az adatgaz-
daság területén.

Összességében sikeres és elő-
remutató példákkal lehetett talál-
kozni a térinformatikai és a statiszti-
kai adatok integrációjáról, valamint 
a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) 
indikátorainak megjelenítéséről, mind-
emellett szerencsés lenne magyar szin-
ten a KSH és a BFKH FTFF közötti 
együttműködés, akár egy közös pro-
jekt keretein belül.

Jó ötlet lehetne az ír mintát követve 
egy magyar FFC indikátor weboldal lét-
rehozása, vagy a 2021-es népszámlá-
lásra egy integrált földügyi-statisztikai 
rendszer megteremtése.

Az EFGS 2017 konferencia részletes 
programja a https://www.efgs2017.ie/ 
weboldalon megtalálható.

Palya Tamás

***

Nekrológ


