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Az OE AMK 
Geoinformatikai Intézet 
nemzetközi projektjei

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kar Geoinformatikai Intézete (a fehér-
vári GEO) a tavalyi évben két európai 
uniós finanszírozású nemzetközi pro-
jektre is sikerrel pályázott. Intézetünk 
a több, neves európai és ázsiai egye-
tem és kutatóintézet közreműködésé-
vel közösen megvalósuló projektek-
ben koordinátori szerepet vállalt. A 
GEO a távérzékelés és térinforma-
tika területén több évtizedes tapaszta-
latot szerzett mind az oktatásban, mind 
pedig kutatásai, korábbi nemzetközi 
projektjei kapcsán, melyeket a 2017 
októberében induló DSinGIS- és az 
IRSEL-projektekben kíván hasznosí-
tani, hozzájárulva ezzel az ázsiai régió 
támogatásához.

A DSinGIS (Doctoral Studies in 
GeoInformation Sciences) projekt 
távlati célja Üzbegisztán fenntart-
ható fejlődésének segítése. A projekt 
hároméves futamidejű, eredménye-
képpen egy geoinformatikai doktori 
iskola kerül kialakításra, amely a pro-
jektben résztvevő intézmények közre-
működésével járul hozzá a célkitűzés 
megvalósításához, vagyis a fenntart-
ható fejlődést segíti. Az Üzbegisztánt 
sújtó környezeti hatások – mint az 
éghajlatváltozás, talajdegradáció, 

szárazság (pl. az Aral-tó helyzete), 
levegőszennyezés – következtében 
komoly kihívásokkal kell szembenéz-
nie az országnak. A megoldások kere-
sésében kulcsfontosságú segítséget 
jelent a geoinformatika.

Az üzbég társadalom számára elő-
nyöket generálnak az olyan innovációk, 
melyek a közszolgáltatások minőségé-
nek, teljesítményének és interaktivitá-
sának növelését célozzák, csökkentve 
ezzel a költségeket és az erőforrások 
kiaknázását, valamint előnyösen befo-
lyásolva a kormány és az állampolgá-
rok közötti kapcsolatot.

A projektben az AMK Geoinfor-
matikai Intézete mellett három euró-
pai ország (Ausztria, Svédország, 
Németország) oktatási és kutatási 
intézményei vesznek részt az öt – a 
geoinformatika terén legjelentősebb – 
üzbég egyetemmel és három meg-
határozó állami intézménnyel 
együttműködve.

Az akkreditált doktori iskola műkö-
désének támogatására a projekt idő-
tartama alatt létrehozunk egy oktatási 
felületet, mely online konzultációs 
lehetőséget is biztosít a doktorandu-
szok számára; egy tudásbázist, amely 
18 PhD kurzust foglal magába (10 
üzbég, 8 angol nyelvű). Az intellektuá-
lis képességek online fejlesztési rend-
szerében az összes partnerintézmény 
részt vesz.

Az októbertől folyó előkészítő 
munkák után január 10-12 között 
Taskentben került sor az első sze-
mélyes találkozóra, a „kick-off mee-
ting”-re, vagyis a projektindító 
megbeszélésre.

Aziza Abdurakhmanova, az üzbég 
Nemzeti ERASMUS+ Hivatal koordi-
nátora bemutatta tevékenységüket, 
Tulkin Abdullaev, az üzbég állami föld-
mérés igazgatóhelyettese pedig az új 
generáció felsőszintű képzésének 21. 
századi kihívásairól beszélt.

Az Óbudai Egyetemet dr. Földváry 
Lóránt projektkoordinátor, dr. 
Márkus Béla projektmenedzser (egy-
ben a DSinGIS-t megelőző GE-UZ-
projekt koordinátora), valamint dr. 
Szigeti Judit projektadminisztrátor 
képviselték.

Dr. Földváry Lóránt és Ilhom 
Abdurahmanov, az üzbég nem-
zeti koordinátor ismertették a pro-
jekttel kapcsolatos célkitűzéseket, 
feladatokat és annak várható ered-
ményeit. A résztvevő intézmények 
delegációi mellett a találkozón a 
Taskenti Magyar Nagykövetség részé-
ről jelen volt Tóth Erika konzul, aki 
elmondta, hogy a projektben meg-
fogalmazott célok összhangban van-
nak Üzbegisztán 2017–2021 közötti 
időszakra megfogalmazott fejlesztési 
stratégiájával. Tájékoztatta a résztve-
vőket arról is, hogy Inomjon Majidov, 

Szemle

1. ábra. A DSinGIS ERASMUS+ európai uniós projekt nyitó rendezvényének résztvevői Taskentben



Szemle

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2018 / 2  (70. évf.)

37

üzbég felsőoktatásért felelős minisz-
ter és Szántó Péter Magyarország tas-
kenti nagykövete a közelmúltban a 
két ország közötti oktatási és a tudo-
mányos együttműködési megállapo-
dást írt alá, így a magyar vezetéssel 
megvalósuló DSinGIS-projekt kedvező 
fogadtatásra talált az üzbég partnerek 
részéről.

A háromnapos tanácskozáson az 
elkészült munkatervek, dokumentu-
mok és egyéb anyagok kiegészítése, 
pontosítása történt meg. A Taskentben 
töltött néhány nap szoros időbeosztás 
mellett, sok munkával, egyeztetések-
kel telt. A DSinGIS-t megelőző GE-UZ-
projekt tapasztalatai sokban hozzájá-
rultak a találkozó gördülékenységéhez 
és eredményességéhez.

Az első tudományos konferen-
ciát és a következő értekezletet az 
Üzbegisztáni Nemzeti Egyetem ren-
dezi 2018 októberében.

Az IRSEL- (Innovatioin on Remote 
Sensing Educational and Learning) 
projekt célja, az EU űrstratégiája 
2016-os „Communication on a Space 
Strategy for Europe” dokumentumá-
ban megfogalmazottaknak megfele-
lően az űrtechnológia alkalmazásai-
nak minél szélesebb körű terjesztése. 
„Ennek elérését a köz- és magánszféra 
körében az űripari adatok iránti igény 
fokozásával, az űrkutatási adatokhoz 
való szabad hozzáférés és felhaszná-
lás biztosításával, valamint az inno-
vatív alkalmazások ösztönzésével és 
fejlesztésével kívánja megvalósítani.” 

Célkitűzés továbbá az is, hogy a táv-
érzékelés és a kapcsolódó interdisz-
ciplináris tudományok oktatóinak és 
kutatóinak szakmai fejlődését az IT 
(információ- és kommunikációtechno-
lógia) legkorszerűbb technológiáinak 
alkalmazására épülő tudástár lehető-
ségein keresztül segítse az ázsiai régi-
óban. A projekt a magas szintű elmé-
leti ismeretek mellett a távérzékelési 
technológiák gyakorlati alkalmazására 
fekteti a hangsúlyt.

Az Óbudai Egyetem mellett euró-
pai részről résztvevő osztrák, lengyel 
és holland egyetemek és az ázsiai part-
nerek, a két kínai és két thai egye-
tem között a munka már hónapokkal 
ezelőtt elkezdődött az internet lehe-
tőségeinek köszönhetően. Számos 
dokumentum készült el és rendszeres 
„online meeting” valósult meg a világ-
háló segítségével.

A projekt első személyes megbe-
szélésére 2018. január 15–17. között 
került sor, melynek a kínai Fujian 
Normal University (FNU) adott 
helyet. A „projektindító” konferen-
cián az OE AMK Geoinformatikai 
Intézetéből dr. Földváry Lóránt pro-
jektkoordinátor, dr. Márkus Béla pro-
jektmenedzser, Verőné dr. Wojtaszek 
Malgorzata a projekt szakmai veze-
tője és dr. Szigeti Judit projektadmi-
nisztrátor vettek részt. Az esemény nyi-
tóünnepségén Hairong Lai a Fujian 
Normal University rektorhelyettese 
köszöntötte a konferencia résztvevőit, 
majd Fan Jinlong (Nemzeti Műholdas 

Meteorológiai Központ vezetője) tett 
ígéretet a műholdas adatok feldolgo-
zásának javítására, amelyek hozzájárul-
hatnak a projekt sikeréhez.

A háromnapos tanácskozás alatt a 
résztvevők áttekintették a projekt 36 
hónapos futamidejének valamennyi 
feladatát a célok tükrében, pontosí-
tották az egyes munkacsomagokat és 
az elvárt eredményeket. Megemlítették 
a pénzügyi és igazgatási kérdéseket, 
valamint az első év feladatait. A konfe-
rencián a partnerek elfogadták a már 
elkészült projektkézikönyvet, annak 
terjesztési és hasznosítási tervét és az 
igényfelmérés alapján készített elem-
zést. A résztvevők megvitatták a tanter-
vet, a tananyagok fejlesztését, a tanulási 
infrastruktúrát, és javaslatokat tettek 
a következő időszakra tervezett esz-
közbeszerzésre. A konferencia alkal-
mat adott a partnerek megismerésére, 
emellett lehetőség nyílt betekinteni a 
partnerországok kutatási területeire 
is. A háromnapos kínai tartózkodás 
alatt Földváry Lóránt az IRSEL-projekt 
koordinátora és a Jinming Sha FNU 
igazgató részt vett egy nyílt vitában 
a régió érdekeltjeinek képviselőivel. 
Márkus Béla IRSEL-projektmenedzser 
és Ivan Oliveira (University of Twente 
– ITC) e-Learning és LMS (Learning 
Management System) szakemberkép-
zést szerveztek a helyi adminisztratív 
munkatársaknak, minőségbiztosítás és 
minőségi tervezés témában.

A projektindító találkozó sikeres 
volt, hiszen a projektvezetés kulcs-
fontosságú kérdései váltak egyértel-
művé a megbeszélések kapcsán, vala-
mint a konkrét célkitűzések fontos 
pontjainak megvalósulása is elkezdő-
dött. A projektben résztvevők meg-
tették a kezdeti lépéseket két konkrét 
célkitűzéssel kapcsolatban is, így „a 
nemzetköziesedés elősegítése a kap-
csolódó tudományterületeken” és „az 
ázsiai és európai egyetemek és kutató-
intézetek közötti együttműködés elő-
mozdítása” terén.

A projektpartnerek következő talál-
kozójára Khon Kaenben (Thaiföld) 
kerül sor november 26. és 30. között, 
ahol a projekt előrehaladását, az addig 
elért eredményeket és mérföldköveit 
fogják átvizsgálni.

Balázsik Valéria2. ábra. Az IRSEL konferencia európai és ázsiai partnerei Fuzhouban


