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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 

Rendezvények


