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Nemzetközi 
téradatminőség 
konferencia

Az EuroGeographics minőségügyi 
szakértői munkacsoportja (Quality 
Knowledge Exchange Network – 
QKEN) a 2018-as vezetőségi ülését 
előrehozta januárra, hogy a munka-
ülés kapcsolódhasson a 2018. feb-
ruár 6–7. között Máltán megrende-
zett „2. International Workshop on 
Spatial Data Quality” (SDQ18) minő-
ségügyi nemzetközi konferenciához, 
majd 2018. február 8-án került megtar-
tásra az QKEN vezetőségi ülése, ame-
lyen így a konferencia tapasztalatait is 
meg tudtuk beszélni.

Az SDQ18 konferencián tizennyolc 
előadás hangzott el, valamint a kon-
ferencia egyik főszponzora a 1Spatial 
(https://1spatial.com/) standot is felál-
lított. A műhelyt az EuroGeographics 
QKEN, az EuroSDR, az ISO/TC 211, az 
OGC és az ICA közösen szervezte. A 
konferencián több mint ötvenen vet-
tek részt a közszférából és a magán-
szektorból egyaránt. 

A konferencián – amelynek 
helyszíne a Valletta Régi Egyetem 
Campusa volt – számos olyan téma-
kör szerepelt, amelyek előadása során 
bemutatták a helyzeti pontosság meg-
határozásának új módszereit, hogy 
megvizsgálják a minőséggel kapcso-
latos szabványok végrehajtásának 
motivációit és akadályait, valamint 
a felhasználói követelményeknek az 
adatminőség megjelenítéséhez való 
viszonyát.

Chilei, spanyol, norvég, svéd, finn, 
holland, dél-afrikai, ausztrál és görög 
(4 kontinens!) Nemzeti Térképészeti 
Ügynökségének (NMCA) képviselői 
számoltak be arról, hogyan jelenik 
meg a minőségmenedzsment és az 
adatminőség-ellenőrzés az intézmé-
nyeiknél. Általánosságban elmond-
ható, hogy az alábbiakat vették figye-
lembe a minőséggel kapcsolatos 
szabályok kialakításánál:

 – ISO 9001:2015 (Minőségirányítási 
rendszer)

 – ISO 19115 (Metaadat)
 – ISO 19131 (Termék specifikáció)

 – ISO 19157 (Adatminőség)
 – ISO 19158 (Minőségbiztosítás)
 – INSPIRE-megvalósítási szabályok
 – Nemzeti előírások

A minőségügyi folyamatok kiala-
kításánál figyelembe kell venni az 
adatot, a folyamatot, a szervezetet 
és nem utolsó sorban a felhaszná-
lói igényeket.

A minőségvizsgálatra a 1Spatial kép-
viselője mutatott több példát. Fontos 
az automatizálás, az idő- és pénzta-
karékosság a szabályalapú folyamatok 
és a hatékonyság szempontjából. 

A panelmegbeszélésen az Euro-
Geographics vezetője, az ISO TC 211 
elnöke és a 1Spatial, az ICA valamint a 
finn térképészeti intézet képviselője 
vett részt. A vita konklúziója az alábbi-
akban foglalható össze:

A fejlett technológia és az új piaci 
igények nyomán a földrajzi infor-
mációk alapvető szerepet játszanak 
abban, hogy döntéseket hozzanak a 
különböző földrajzi tevékenységek-
hez kapcsolódó kérdésekben, többek 
között a gazdasági és a társadalmi élet-
ben, hozzájárulva a nemzetek fenn-
tartható fejlődési céljaihoz. Ezért a 
térképészeti termékekre vonatkozó 
egyedi normák végrehajtása priori-
tássá vált az e területek bevált gya-
korlatának alkalmazásával, és a meg-
bízható, minőségi információk 
mindinkább fontosak a döntéshoza-
tal során. A hiteles állami adatok minő-
ségbiztosítása, minőségellenőrzése 
elengedhetetlen, de lehetőség szerint 
együtt kell működni a szabadon elér-
hető webes térképekkel (Google Map, 
Open Street Map stb.) a tartalom javí-
tása érdekében, valamint fejleszteni 
kell az NMCA-adatok elérhetőségének 
lehetőségét.

A témák széles köre biztosította, 
hogy a tizennyolc országból érkező 
hallgatók mindegyike érdekesnek 
találta a találkozót, és néhány év 
múlva szeretnék, hogy a konferencia 
újra megrendezésre kerüljön. A kon-
ferencia végén Jonathan Holmes a 
konferencia elnöke név szerint meg-
köszönte a programbizottság munká-
ját, amelynek Palya Tamás, a QKEN 
alelnöke is tagja volt. Az előadások 

a http://www.eurogeographics.org/
event/2nd-international-workshop- 
spatial -data-quality oldalon 
megtekinthetőek.

Palya Tamás

***

Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok 
Napja, Nemzetközi 
Földmérőnap 2018

Az MFTTT ez évben már hete-
dik alkalommal rendezte meg a 
Földművelésügyi Minisztérium közre-
működésével 2018. március 21-én az 
FM Darányi Ignác-termében az Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja alkalmából a CLGE (Comité de 
Liaison des Géomètres Européen – 
Európai Földmérők Tanácsa) kezde-
ményezésére indított, évente ismét-
lődő konferenciát.

Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja elnevezésű 
konferencia célja az volt, hogy nép-
szerűsítse és a szélesebb közönséggel 
is megismertesse a földmérő szakma 
szinte minden szakterületen megmu-
tatkozó fontosságát, bemutassa törté-
nelmi múltját, és felhívja a figyelmet 
az új technológiákban való nélkülöz-
hetetlen szerepére. 2018-ban az ese-
mény jelentőségét tovább növelte, 
hogy – a CLGE, az USA Nemzeti 
Földmérő Társasága (NSPS), valamint 
a Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(FIG) kezdeményezésére – ugyan-
erre a napra került meghirdetésre a 
„Global Surveyors’ Day”, a Földmérők 
Világnapja (Nemzetközi Földmérőnap) 
is.

A dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter védnöksége alatt, 
a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával megrendezett konferen-
cia ismét gazdag programot kínált a 
résztvevőknek.

A rendezvényre 132 fő regisztrált, 
amely elmaradt a várakozásoktól. 
Vélhetően az oktatási program zsú-
foltsága (és az utazási költségeknek a 
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szerény büdzséjükre gyakorolt kedve-
zőtlen hatása) miatt az oktatási intéz-
mények nem támogatták a középiskolá-
sok és az egyetemi hallgatók szervezett 
részvételét.

A konferenciát megnyitva Horváth 
Gábor István, az FM mb. főosztályve-
zetője üdvözölte a résztvevőket a véd-
nök földművelésügyi miniszter nevé-
ben is.

Nyitóelőadásában dr. Ádám 
József akadémikus, az MFTTT elnöke 
a CLGE javaslatára a 2018. év földmé-
rőjének jelölt osztrák mérnök Carl von 
Ghega (született Carlo Ghega, Velence, 
1802. január 10. – Bécs, 1860. már-
cius 14.) munkásságára emlékezett. 
Legismertebb munkája a Gloggnitztól 
Mürzzuschlagig tartó semmeringi 
vasút tervezése és építése volt, amely-
nek kivitelezési munkái 1848-tól 1854-
ig tartottak. Érdemeinek elismerésére, 
még a semmeringi vasútvonal átadása 
előtt, 1851-ben lovaggá ütötték, nevét 
ezután Carl Ritter von Ghega formá-
ban írta.

A Földmérők Világnapja okán 
Domokos György, a CLGE magyar 
összekötője rövid előadásban szólt 
az amerikai egyesült államokbeli 

Földmérőhétről. Megismerhettük 
Reagen elnök 1984. évi proklamá-
cióját, amely útjára indította ezt az 
évenként ismétlődő rendezvényso-
rozatot, felvillantott néhány érdekes-
séget pár amerikai elnök földmérő 
tevékenységéről.

A tudományos ülésnap további 
programján a következő előadások 
szerepeltek:

Fotogrammetria és lézer-
szkennelés – az Esztergomi királyi 
vár felmérése – dr. Barsi Árpád egye-
temi tanár, a BME Fotogrammetria 
és Térinformatika Tanszék vezetője. 
Bemutatta azt az adatgyűjtési és -fel-
dolgozási munkafolyamatot, amelyet a 
Tanszék fejlesztett ki a történeti épü-
letkutatás támogatására olyan körül-
mények közt történő alkalmazásra, 
ahol a hagyományos, optikai szenzo-
rokkal nem lehetséges a szükséges 
termékek előállítása. Képet kaptunk 
róla, hogyan tudja kiszolgálni napjaink 
földmérőmérnöke az építészt.

A katonai térképészet 99 éve – 
Szalay László alezredes, szolgálatfő-
nök, MH Geoinformációs Szolgálat. 
A magyar katonai térképészet vezetője 

röviden bemutatta a szervezet egy 
évszázados tevékenységének jelentő-
sebb állomásait és a napjainkban ellá-
tott feladatait.

Kataszter és gazdaság – Iván 
Gyula földügyi főtanácsadó, BFKH 
FTFF Földmérési és Távérzékelési rész-
leg, Szolgáltató Osztály. Meggyőző pél-
dákon keresztül mutatta be a kataszter 
minősége és a gazdaság teljesítménye 
közötti kapcsolatot. A kataszter a nem-
zetgazdaság alapvető infrastruktúrája, 
mely biztosítja a vagyon tőkeként való 
működését, ezzel elősegítve a nemzet-
gazdaság fejlődését. Az előadó rávilágí-
tott arra, hogy:

 – a kataszter és annak megbízható 
működése, karbantartása és tovább-
fejlesztése nemzetgazdasági érdek, 
mellyel nagyon körültekintően szük-
séges foglalkozni,

 – a kataszterrel kapcsolatos minden, 
esetleg elhibázott döntés az üzleti 
bizalmat veszélyezteti, melynek 
nemzetgazdasági következményei 
is lehetnek.

A szakmai tudás és a szakmai 
ismeretek fontossága – dr. Engler 
Péter főiskolai docens, Óbudai 
Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, 
Geoinformatikai Intézet. A mérnökök-
kel szembeni elvárások között kiemelt 
helyet foglal el az új iránti fogékony-
ság, annak kreatív alkalmazása, a szak-
mai önbecsülés és a más munkája iránt 
megnyilvánuló tisztelet. Az elengedhe-
tetlen szakmai tudás és a folyamatos 
megújulás alapjainak biztosítása az 
oktatás alapvető feladata.

Egyetemi Digitális Térképtár az 
egyetemi oktatás támogatásának 
eszköze – dr. Zentai László egyetemi 
tanár, az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék vezetője. Az 
ELTE keretein belül létrehozott online 
térképarchívum történetét, képessé-
geit és a kitűzött célokat ismerhettük 
meg az előadásból.

GPS: Pontosság és megbíz-
hatóság – dr. Takács Bence egye-
temi docens, BME Általános és 
Felsőgeodézia Tanszék. A GNNS 
alkalmazásának egy különleges terü-
letébe engedett bepillantást az előadó 
az utasszállító repülőgépek automa-
tikus leszállító rendszerében történő 
felhasználás pontossági és megbízha-
tósági aspektusainak felvázolásával.A konferencia résztvevői
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Földmegfigyelési központi kor-
mányzati képesség kialakítása 
Magyarország teljes jogú ESA tag-
sága tükrében – Zboray Zoltán szak-
mai tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Magyar Űrkutatási 
Iroda. Bemutatta az Európai 
Űrügynökség (ESA) tevékenységét 
(Magyarország 2015-től a tagja) és a 
földmegfigyelési információs rendszer 
létrehozása (FIR) és a központi kor-
mányzati képességek kialakítása terü-
letén eddig végzett munkát.

Az európai Copernicus föld-
felszín-monitorozási program 
aktuális eredményei és hazai 
vonatkozásai – Maucha Gergely 
környezetvédelmi távérzékelési szak-
értő, BFKH FTFF. Az előadás áttekin-
tette a hazai földmegfigyelési kísér-
leteket, projekteket és a létrehozott 
felszínborítási, földhasználati adat-
készleteket. Rávilágított a különböző 
komponensek harmonizációs problé-
máira és bemutatta az egységes szemlé-
letű rendszerek kialakítására irányuló 
törekvéseket.

Szintetikus Apertúrájú Radar 
(SAR) hazai alkalmazásai – Friedl 
Zoltán, BFKH FTFF, Földmérési és 
Távérzékelési részleg, Távérzékelési 
Osztály. A hallgatóság megismer-
hette a SAR képalkotásának alapjait és 
néhány esettanulmány ismertetésé-
vel a mezőgazdasági célú alkalmazás 
lehetőségeit.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kar kutatási tevékeny-
sége, mint a precíziós gazdálkodási 
képzés háttértámogatása – Verőné 
Dr. Wojtaszek Malgorzata egye-
temi docens, Óbudai Egyetem, Alba 
Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai 
Intézet. Bemutatta a GEO kutatási mun-
káit, a képfeldolgozás területén elért 
eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a pre-
cíziós gazdálkodás során az erőforrá-
sok fenntarthatósága nagy jelentőség-
gel bír és a képfeldolgozással nyert 
adatok információvá alakítása piac-
képes tudás átadását teszik lehetővé a 
képzési rendszerben.

Zárszó – Iván Gyula, az MFTTT 
főtitkárhelyettese összegezte a gaz-
dag programot. Kiemelte a földmé-
rők összekötő szerepét a különböző 
mérnöki tudományok között a „geo-
metriai tudásuk” révén. Felidézte az 

előadásokat, amelyek kibontva vagy 
látens módon az integrációról szól-
tak, a földmérők tevékenységének 
integráló képességét szemléltették. 
Megköszönte az előadóknak a felké-
szülést és a közreműködést, a hallgató-
ságnak a megjelenést és tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy az elhangzott elő-
adások anyagai az MFTTT honlapján 
rövidesen elérhetőek lesznek.

Az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja most máso-
dik alkalommal volt kétnapos ren-
dezvény. A második napon, március 
22-én a Fővárosi és Pest megyei 
Földmérőnap és Továbbképzés 
került sorra a Földművelésügyi 
Minisztériumban. A rendezvény 
fővédnöke dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, védnöke dr. 
György István BFKH kormánymegbí-
zott volt.

Tekintettel a Darányi-terem befoga-
dóképességére, a szervezők eleve két 
időpontra, azonos programmal hir-
dették meg a konferenciát. (Az első 
napra 220 fő, a második napra 150 fő 
regisztrált március 21-ig.) A második 
rendezvénynek a katonai térképészet 
Szilágyi Erzsébet fasori székhelye nyúj-
tott otthont április 5-én. Erről a szak-
mai eseményről részletes beszámolót a 
Geodézia és Kartográfia következő szá-
mában fogunk közzétenni.

A beszámolót összeállította: 
Buga László

***

Szép Magyar Térkép 2017

2018. március 23-án került sor a „Szép 
Magyar Térkép 2017” pályázat ered-
ményhirdetésére és a pályaművekből 
összeállított kiállítás megnyitására az 
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
dísztermében. A rendezvényen Káldos 
János az OSZK általános főigazgató-
helyettese köszöntötte a megjelen-
teket majd felkérte Klinghammer 
István akadémikust nyitóelőadásának 
megtartására.

A Professzor Úr napjaink térképszer-
kesztőjének dilemmájáról beszélt, hogy 
vajon a kartográfia műveléséhez elég-e 
a geoinformatikai (térinformatikai), 

geomatikai, geomodellezési isme-
ret vagy a (geo)vizualizációhoz 
kartoszemiotikai tudás is szükséges? 
Előadásában kiemelte, hogy „A kar-
tográfia jelrendszere térvonatkozású 
információrendszer, a földfelszín jelek-
kel és írással magyarázott ábrázolása. 
Ez a térképi információs lehetőség 
azonban csak akkor vezet kommuni-
kációs folyamathoz, ha a kartográfus 
a méretarányt, a vetületet, a tartal-
mat és az ábrázolási módszereket úgy 
választotta meg, hogy azt a térképol-
vasó kétségek nélkül értékelni képes 
legyen.”

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszéke és az OSZK 
Térképtára által kiírt pályázatra össze-
sen huszonhét pályamű érkezett. A ver-
senyre benevezett térképészeti alkotá-
sok – egy digitális munka kivételével 
– mind nyomtatott kiadvány formájá-
ban jelentek meg.

A bíráló bizottság a pályaművek díja-
zásában nem állított fel külön kategó-
riákat, minden térképet egységesen – 
térképtípustól függetlenül – esztétikai, 
ugyanakkor kartográfiai szempontból 
is értékelt.

A bíráló bizottság döntését követően 
a következő eredmények születtek:

Első díjat nyert: Adriai tengerpart 
[pályázó: Hibernia Kiadó]
Az Adriai tengerpart turisztikai célú 
bemutatásához hasznos segítséget 
nyújt ez a több térképet is magá-
ban foglaló kiadvány. (Lásd a címla-
pon.)  Alapjában véve az autótérképek 
körébe tartozik az 1:160 000 méretará-
nyú térképmű, azonban melléktérkép-
ként több várostérkép is megjelenik. 
A mű kivitelezése szép, a színválasztás 
kellemes, kartográfiailag pedig pontos. 
A térképen szereplő jelek jól láthatók 
és könnyen érthetők. A munkát külö-
nösen értékessé teszi a nagy gondos-
sággal összeállított településjegyzék.

Második díjat nyert: Balaton I. 
[pályázó: Cartographia]
Az 1:100 000 méretarányban készült 
szabadidőtérkép újszerűségével, vala-
mint esztétikus kialakításával nyerte 
el a második helyet. A kiadó szakmai 
színvonala hűen tükröződik a mű meg-
jelenésében. A bizottság praktikusnak 
tartotta a papírválasztást is, amelynek 
köszönhetően a térképre filctollal 
saját útvonalakat készíthetünk, később 


