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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 
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pedig egyszerűen letörölhetjük. 
Emellett a termék egy „okostérkép” is, 
mivel mobileszközt használva további 
információk érhetőek el az ábrázolt 
területről.

Harmadik díjat a zsűri nem 
adott ki.

A zsűri dicséretében részesült mun-
kák illetve intézmények:

Szarvas Térképek kiadó, 
Schwarcz Térkép térképkészítő 
műhely
A bírálás során dicséretben részesült 
két kiadó a több éves odaadó munká-
juk alapján.

A Szarvas Térképek és a Schwarcz 
Térkép kiadók minden évben több 
pályamunkával, köztük díjnyertes 
térképekkel vesznek részt a verse-
nyen. Színvonalas térképeik napra-
kész, gondos kivitelezése minden 

térképfelhasználó számára hasznos 
segítséget nyújtanak. 

Talajtérkép portál (digitális 
térképmű)
Az Magyar Tudományos Akadémia 
Talajtani és Agrokémiai Intézete által 
készített Talajtérkép portál egyelőre 
kísérleti jellegű, ám nyilvánvaló, hogy 
már most sok megfontolás és szak-
mai munka van mögötte. Dicsérendő, 
hogy az adatok térképen is megje-
lenítve bárki számára elérhetők. A 
pályamű készítője a bizottság vélemé-
nyét is megfontolva tovább fejleszti az 
oldalt.

A kiállítás megtekintése után a meg-
jelent térképészek és térképbarátok 
számára a Szarvas András térképész 
által szervezett hagyományos „térké-
pes klubdélután” nyújtott lehetőséget 
a kötetlen eszmecserére.

Kiss Veronika Flóra–Buga László

Az idősebb és ifjabb térképbarátok 
megtekintik a pályaműveket

Elismerések március 15-én

Dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc évfordulója 
alkalmából

Fasching Antal-díjat 
adományozott
Fister Györgynek, a Heves Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének, két 
évtizedes, a földügyi ágazatban vég-
zett kiváló tevékenységéért, eredmé-
nyes vezetői munkájáért,

Kádár Istvánnak, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyu-
galmazott tudományos főmunkatársá-
nak, az öt évtizede a Geoinformatikai 
Intézetben végzett kiváló oktatói-neve-
lői munkájáért, információelméleti 
kutatásaiért, szakírói tevékenységé-
ért, életútja elismeréseként;

Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adott
Farkas Zoltánnak, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

TAKARNET informatikai felelősének, 
a magyar földügyi informatikai fejlesz-
tés szolgálatában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységért,

Kiss Árpádnak, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály földhasználati 
nyilvántartási és földvédelmi szak-
ügyintézőjének, két évtizedes, a föld-
ügyi szakigazgatásban végzett kiváló 
tevékenységéért,

Molnár Gábor Györgynek, a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
főosztályvezetőjének, másfél évtizedes, 
a megyei földmérési szakfelügyeleti fel-
adatokban végzett munkájáért, az élel-
miszerlánc-biztonsági, állategészség-
ügyi és földhivatali osztályok kiváló 
szakmai vezetéséért,

Dr. Nagy Józsefnek, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
ingatlan-nyilvántartási szakügyinté-
zőjének, két évtizedes, az ingatlan-
nyilvántartási szakterületen az egy-
séges joggyakorlat biztosításában 
végzett kiváló tevékenységéért, veze-
tői munkájáért,

Dr. Ripka Jánosnak ,  a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály 
földügyi főfelügyelőjének, szakmai 
főtanácsadójának, két és fél évtizedes, 
a földügyi szakigazgatás területén vég-
zett kimagasló tevékenységéért, nyug-
díjba vonulásának alkalmából.

*
Dr. Simicskó István honvédelmi minisz-
ter nemzeti ünnepünk, 2018. március 
15-e alkalmából beosztásában huza-
mos időn át végzett kiemelkedő tevé-
kenysége, valamint szakmai érdemei 
elismeréséül a

Szolgálati Érdemjel arany 
fokozatát adományozta
Koós Tamás alezredesnek, a Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálat 
Katonaföldrajzi és Szakkiképzési 
Osztály osztályvezetőjének.

Az elismerésben részesülteknek az 
MFTTT vezetése és tagsága nevében 
gratulálunk.

Hodobay-Böröcz András  
– Buga László 

(Forrás: FM Sajtóiroda, 
honvedelem.hu)

Kitüntetések


