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Bevezetés

A földmérési és térképészeti tevékeny-
ségről szóló 2012. évi XLVI. törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) – annak függ-
vényében, hogy a földmérési tevé-
kenység eredményez-e változást az 
állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisban, vagy sem – megkülön-
böztet ingatlan-nyilvántartási célú és 
egyéb célú földmérési és térképészeti 
tevékenységet.

Az állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázisban változást ered-
ményező földmérési és térképészeti 
munka minőségét ingatlanrendező-
földmérő minősítéssel rendelkező föld-
mérőnek kell tanúsítania [Fttv. 28. § (3) 
bekezdés], míg az egyéb célú geodéziai 
munkák irányítását és minőségbizto-
sítását geodéziai tervezői vagy geodé-
ziai szakértői minősítéssel rendelkező 
személy végezheti [Fttv. 29/B. §. (1) 
bekezdés].

Az Fttv. tehát háromfajta szakma-
gyakorlási minősítést ismer, melyek 
közül egy az ingatlan-nyilvántartási 
célú, kettő pedig az egyéb célú föld-
mérési és térképészeti tevékenységhez 
kapcsolódik.

Tekintettel arra, hogy ezen minősí-
tések érvényessége – belátható időn 
belül – több szakmagyakorlót érin-
tően le fog járni, aktuális kérdés fog-
lalkozni ezek meghosszabbításának 
szabályaival.

1. Ingatlanrendező 
földmérő minősítés

Az Fttv. vonatkozó előírása szerint 
[28.  § (4) bekezdés] ingatlanren-
dező-földmérő minősítés szükséges 
az alábbi földmérési tevékenységek 
végzéséhez: 

 – az állami földmérési térképi adatbá-
zis készítésének irányítása

 – az állami átvételi vizsgálati eljárás 
irányítása

 – az állami ingatlan-nyilvántartási tér-
képi adatbázis tartalmában változást 
eredményező földmérési munka 
irányítása és minőségének tanúsí-
tása

 – új állami földmérési alaptérképi 
adatbázis készítése során az elhatá-
rolási munkák végzése

 – a változási vázrajzok hatósági vizsgá-
lata és záradékolása

 – a földrészlet-határvonalak kitűzési 
munkáinak végzése és

 – a földmérési szakfelügyelői felada-
tok ellátása.

Az ingatlanrendező-földmérő minősí-
téssel kapcsolatos eljárásban egy – a 
térképészetért felelős miniszter által 
létrehozott – ún. Ingatlanrendező 
Minősítő Bizottság jár el. A minősí-
tés megadásáról az Ingatlanrendező 
Minősítő Bizottság szakértői véle-
ménye alapján Budapest Főváros 
Kormányhivatala mint földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv 
dönt [Fttv. 28. § (6) bekezdés].

Az ingatlanrendező-földmérő minő-
sítés a megadást követő öt évig érvé-
nyes. Az érvényesség meghosszab-
bításának feltétele [Fttv. 28.  § (7a) 
bekezdés]:

 – Budapest Főváros Kormányhivatala, 
illetve a Magyar Mérnöki Kamara 
által akkreditált szakirányú tovább-
képzéseken vagy konferenciákon 
– öt év alatt – húsz továbbképzési 
pont megszerzése

 – a felsőfokú szakirányú végzettség 
igazolása

 – igazgatási szolgáltatási díj (5000 Ft) 
befizetése.

Ezen feltételek közül fontos kiemelni 
azt a kérdéskört, hogy mi minősül 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ség végzéséhez szükséges szakkép-
zettségnek. Ez azért lényeges, mert a 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ség végzéséhez szükséges szakkép-
zettségről szóló 19/2013. (III. 21.) 
VM-rendelet hatálybalépése óta (2013. 

március 29.) ebben jelentős változá-
sok történtek. Nem minősül auto-
matikusan ilyen irányú szakképzett-
ségnek több olyan végzettség, amely 
korábban annak minősült. Így pél-
dául az okleveles építőmérnöki, az 
okleveles erdőmérnöki, az okleveles 
bányamérnöki vagy az okleveles tér-
képész végzettség, továbbá az építő-
mérnöki szakterületen szerzett üzem-
mérnöki vagy mérnöki képesítés csak 
abban az esetben, ha a kérelmező a 
jogszabály mellékletében meghatá-
rozott tárgykörökből, tantárgyakból 
rendelkezik legalább hetven kredittel 
[19/2013. (III. 21.) VM-rendelet 1. § 
(1) bekezdés]. Ezért a kérelem benyúj-
tása előtt célszerű ezt a kérdést alapo-
san körbejárni, melynek során java-
solt kreditszámítást kérni a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályától (a továbbiakban: BFKH 
FTFFO).

A földmérő-igazolványról, az ingat-
lanrendező-földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési szakfelügye-
lői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 
29.) VM-rendelet (a továbbiakban: 
VM-rendelet) szerint a meghosszabbí-
tás kérelemre indul, mely kérelmet a 
BFKH FTFFO honlapjáról lehet letöl-
teni. A kérelmet az Ingatlanrendező 
Minősítő Bizottság titkárához kell 
benyújtani. Az előírt feltételek fenn-
állása esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala a minősítést öt évvel 
hosszabbítja meg.

Amennyiben minősítése érvényes-
ségének meghosszabbítását az ingat-
lanrendező-földmérő nem kéri, akkor 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
törli a szakmagyakorlót a minősítéssel 
rendelkező személyekről vezetett nyil-
vántartásból. Ez a törlés azonban nem 
jogvesztő, mert ha később benyújtásra 
kerül a meghosszabbításra irányuló 
kérelem és az igazolások, akkor a kérel-
mező – vizsgakötelezettség nélkül – 
újra megkapja az ingatlanrendező-föld-
mérő minősítést (Herczeg 2018).

Szakmagyakorlási minősítések megújítása a földmérési 
szakterületen*
Fábián József

DOI: 10.30921/GK.70.2018.4.1

* A X. Tavaszi Mérnöknapon, 2018. május 8-án, 
Salgótarjánban elhangzott előadás szerkesz-
tett változata.
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Több szakmagyakorlót érinthet, 
hogy mi lesz a sorsa a már korábban 
kiadott minősítéseknek. A VM-rendelet 
szerint a rendelet hatálybalépése előtt 
kiadott ingatlanrendező-földmérő 
minősítések a rendelet hatálybalépé-
sét követő öt évig, azaz 2019. május 
7-ig érvényesek1.

2. Geodéziai tervezői 
és geodéziai szakértői 
minősítés

Az egyéb célú földmérési és térké-
pészeti tevékenységgel összefüggő 
szakmagyakorlás részletes szabá-
lyairól szóló 327/2015. (XI. 10.) 
korm.-rendelet (a továbbiakban: korm.-
rendelet) szerint geodéziai tervezői 
minősítés szükséges az építmények ter-
vezésével, megvalósításával, működte-
tésével, vizsgálatával kapcsolatos követ-
kező geodéziai feladatok irányításához, 
minőségtanúsításához:

 – az építménytervezés célját szolgáló 
tervezési alaptérképek készítése

 – az építmények geodéziai kitűzése, 
geodéziai művezetése

 – az építési feladatok geodéziai irányí-
tása és ellenőrzése

 – a megvalósult állapot geodéziai 
műszaki dokumentációjának elké-
szítése

 – a közművezetékek geodéziai bemé-
rése, analóg alapanyagon lévő szak-
ági térképek, helyszínrajzok digitá-
lis átalakítása, térképezése

 – a műszaki térinformatikai rendsze-
rek újonnan előállítandó térképi 
alapjainak létrehozása és azok vál-
tozásvezetése

 – a településtervezéshez, területren-
dezéshez, településfejlesztéshez 
szükséges térképek készítése.
Természetes tereptárgyak, 

illetve építmények mozgás- és 
deformációvizsgálati méréseit geodé-
ziai tervezői minősítéssel rendelkező 
földmérő végezheti.

Geodéziai szakértői minősítéssel 
a szakterületen teljes körűen végez-
hető az építmények tervezésével, 

1 A cikk alapját képező előadás 2018. május 
8-i elhangzása utáni információ, hogy a meg-
hosszabbítás iránti kérelmet be lehet nyúj-
tani az érvényességi határidő lejárta előtt is, 
mert az új oklevél a jogosultság lejárati nap-
jával kerül kiállításra, így a kérelmező nem 
fog veszíteni a jogosultsági idejéből.

megvalósításával, működtetésével, 
vizsgálatával kapcsolatos geodéziai 
vonatkozású kérdések ok-okozati össze-
függéseinek értékelése és mindezek-
kel kapcsolatban szakértői vélemé-
nyek készítése, szakmai tanácsadás, 
javaslattétel [korm.-rendelet 3. § (3) 
bekezdés].

A geodéziai tervezői, valamint a geo-
déziai szakértői minősítéssel kapcso-
latos eljárásban egy – a térképészetért 
felelős miniszter által létrehozott – ún. 
Földmérő Minősítő Bizottság jár el. A 
minősítés megadásáról a Földmérő 
Minősítő Bizottság szakértői véle-
ménye alapján a kérelmező lakóhe-
lye szerint illetékes területi mérnöki 
kamara titkára dönt [Fttv. 29/B. § (1) 
bekezdés].

A minősítés a megadást követő öt 
évig érvényes. Az érvényesség meghosz-
szabbításának feltétele:

 – Budapest Főváros Kormányhivatala, 
illetve a Magyar Mérnöki Kamara 
által akkreditált szakirányú tovább-
képzéseken vagy konferenciákon 
– öt év alatt – húsz továbbképzési 
pont megszerzése, ezen belül évente 
legalább négy pont teljesítése

 – a felsőfokú szakirányú végzettség 
igazolása

 – igazgatási szolgáltatási díj (30 000 
Ft) befizetése.

A húsz továbbképzési pont megszer-
zése – a fentieken túl – a Magyar 
Mérnöki Kamara által szervezett szak-
mai képzéseken való részvétellel 
vagy egyénileg is teljesíthető (Hajdú 
2017).

A meghosszabbítás kérelemre indul, 
mely kérelmet a kérelmező lakóhe-
lye szerint illetékes területi mérnöki 
kamara titkárához kell benyújtani. Az 
előírt feltételek fennállása esetén a 
megyei mérnöki kamara a minősítést 
öt évvel hosszabbítja meg.

Az érvényesség meghosszabbítására 
irányuló kérelmet a minősítés érvé-
nyességi idején belül kell benyújtani. 
Amennyiben a meghosszabbítást a geo-
déziai tervező, illetve a geodéziai szak-
értő az érvényességi időn belül nem 
kéri, a területi mérnöki kamara a geo-
déziai tervezőt, illetve geodézia szak-
értőt a nyilvántartásából törli (korm.-
rendelet 17. §).

Több szakmagyakorlót érinthet, hogy 
mi lesz a sorsa a már korábban kiadott 

geodéziai tervezői és szakértői jogo-
sultságoknak. A korm.-rendelet hatály-
balépését megelőzően kiadott, a név-
jegyzékbe vételhez kötött geodéziai 
tervezői jogosultság geodéziai tervezői 
minősítésnek; a rendelet hatálybalépé-
sét megelőzően kiadott, névjegyzékbe 
vételhez kötött geodéziai szakértői jogo-
sultság pedig geodéziai szakértői minő-
sítésnek minősült. A névjegyzékben az 
átsorolást a Magyar Mérnöki Kamara 
a földmérő-igazolvánnyal rendelkező 
személyekről szóló nyilvántartás alap-
ján végezte el [korm.-rendelet 28. § (2) 
bekezdés]. Az így átsorolt tervezőknek 
és szakértőknek a minősítése 2020. nov-
ember 18-ig érvényes.

3. Néhány szó a 
továbbképzésekről

A fentiek szerint mindhárom minő-
sítés érvényessége meghosszabbítá-
sának feltétele olyan továbbképzése-
ken történő részvétel melyeket vagy 
a földmérési és térinformatikai állam-
igazgatási szerv (Budapest Főváros 
Kormányhivatala) vagy a Magyar 
Mérnöki Kamara akkreditált.

3.1. A földmérési és 
térinformatikai államigazgatási 
szerv által akkreditált 
szakirányú továbbképzések
Budapest Főváros Kormányhivatala a 
szakirányú továbbképzéseket, konfe-
renciákat az alábbiak szerint minősíti 
[VM-rendelet 16. § (1) bekezdés]:

 – legalább kétórás szakmai program 
esetén 0,5 továbbképzési pont jár

 – legalább négyórás szakmai program 
esetén 1 továbbképzési pont jár

 – legalább hatórás szakmai program 
esetén 2 továbbképzési pont jár

 – a rendezvényeken az előadások meg-
tartásáért az előadónak előadáson-
ként plusz 1 továbbképzési pont 
jár.
A továbbképzési pontokat a földmé-

rési és térinformatikai államigazgatási 
szerv állapítja meg, és erről nyilvántar-
tást vezet.

A továbbképzés teljesítéséről a részt-
vevők papíralapú igazolást kapnak, 
melyet a rendezvény szervezői állíta-
nak ki. Az igazolást meg kell őrizni, és 
majd mellékelni kell a meghosszabbí-
tási kérelem mellé.

Fábián József: Szakmagyakorlási minősítések megújítása a földmérési szakterületen
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3.2. A Magyar Mérnöki 
Kamara által akkreditált 
szakirányú továbbképzések
A továbbképzés témáira a MMK 
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata 
tesz javaslatot, melyet – a korm.-
rendelet 18. § (1) bekezdése, valamint 
a MMK Továbbképzési Szabályzatának 
5. § (1) bekezdése szerint – a térké-
pészetért felelős miniszter hagy jóvá. 
A tananyag elkészítéséről és az okta-
tók megbízásáról a Magyar Mérnöki 
Kamara gondoskodik [korm.-rendelet 
18. § (4) bekezdés].

A képzéseket a területi (megyei) 
kamarák szervezik. Az egynapos kép-
zés 6×45 perces tanítási órát jelent, 
mely egyenértékű a négy továbbkép-
zési ponttal (Hajdú 2017).

A Magyar Mérnöki Kamara által akk-
reditált képzések teljesítése – a kamarai 
tagok esetében – regisztrálásra kerül az 
e-mérnök-rendszerben. Ennek követ-
keztében az e-mérnök-rendszerben 
nyilvántartott rendezvények igazolá-
sait nem szükséges benyújtani a minő-
sítés meghosszabbításához.

3.3. A szakirányú továbbképzések 
kölcsönös elismerése
A Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi Főosztálya és a Magyar 
Mérnöki Kamara 2016. március 21-én 
megállapodott abban, hogy a szakma-
gyakorlók az ingatlanrendező-föld-
mérő minősítés, valamint a geodéziai 
tervezői és a geodéziai szakértői minő-
sítések meghosszabbításához szüksé-
ges továbbképzési kötelezettségeiket 
egyaránt teljesíthetik mind a földmé-
rési és térinformatikai államigazgatási 
szerv, mind a Magyar Mérnöki Kamara 
által akkreditált továbbképzéseken 
(Horváth et al. 2016).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a Budapest Főváros Kormányhivatala 
által akkreditált képzéseken kapott 
továbbképzési pontok azonos érték-
ben beszámíthatók a kamarai minő-
sítések megújításánál, a négypontos 
kamarai képzés pedig kettő pontot ér 
az ingatlanrendező földmérő minősí-
tés meghosszabbításánál.

A felek megállapodtak abban is, hogy 
a továbbképzések szervezése során 
törekedni kell arra, hogy azok mindkét 
részterületet érintsék. Azaz a tovább-
képzések – lehetőség szerint – az ingat-
lanrendező-földmérő minősítéssel ren-
delkezőknek legalább 30%-ban egyéb 
célú földmérési tevékenységgel kap-
csolatos ismereteket, a geodéziai terve-
zőknek és szakértőknek pedig legalább 
30%-ban a földüggyel kapcsolatos isme-
reteket is tartalmazzanak.
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Summary

Act on Surveying and Mapping 
Activities (No. XLVI. 2012. in Hungarian 
Law) separates two different surveying 
activities. Cadastral Surveying Activities 
are the surveys, which cause changes 
in State Cadastral Map Database, while 
Other Surveying Activities relate to 
the rest of surveys (e.g. engineering 
surveying, mine surveying etc.). For the 
Surveyor, who wants to make Cadastral 
Surveying Activities, a special License 
is required (Licensed Surveyor). In 
the case of Other Surveying Activities 
a special Survey Planner or Surveying 
Expert Certificate is required issued by 
the Hungarian Chamber of Engineers. 
So the regulations recognize three 
kinds of Certificates in Surveying. The 
paper deals with the Certification 
rules, defined in new regulation.

Kulcsszavak: ingatlanrendező-föld-
mérő minősítés, geodéziai terve-
zői minősítés, geodéziai szakértői 
minősítés
Keywords: Licensed Surveyor, Survey 
Planner Certificate, Surveying Expert 
Certificate

Fábián József
földmérési 
szakügyintéző 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhiva-
tali Főosztály, Földhivatali Osztály
fabian.jozsef@nograd.gov.hu

Felhívás
Az MFTTT a „Magyar földmérők arcképcsarnoka” V. kötetének 
kiadását tervezi. Ezzel párhuzamosan – megfelelő érdeklődés 
esetén – lehetőség nyílik a korábbi négy kötet újranyomására. 
A példányszám meghatározására előzetes felmérést végzünk az 
MFTTT honlapján található kérdőív segítségével. Felkérjük tisztelt 
olvasóinkat, tagtársainkat, hogy a kérdőív kitöltésével  támogassák 
a munkánkat, mondják el véleményüket az új és a régi kötetekkel 
kapcsolatban és jelezzék vásárlási szándékukat.

Fábián József: Szakmagyakorlási minősítések megújítása a földmérési szakterületen
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Kivonat

Egy szkennelt térkép önmagában csak 
egy kép, amiből az adatok kinyerése 
igen nehéz, azonban vektorizálás után 
már használhatóak egy új térkép alap-
térképeként, különböző adatbáziso-
kat állíthatunk elő belőlük, amik már 
szűrhetők, kereshetők, az egyes tér-
képi objektumok (pont, vonal, felü-
leti elemek és megírások) könnyen 
és gyorsan módosíthatók a térkép fel-
használási célja szerint. Eddigi mun-
kámban a digitális térképen található 
szimbólumok automatikus felismeré-
sével és vektorizálásával foglalkoztam. 
A kidolgozott eljárás teszteléséhez 
készítettem egy keretprogramot és 
egy hozzá tartozó adatbázist, amiben a 
térképi jelek adatai (magasság, széles-
ség, kifedett terület) tárolódnak. Jelen 
cikkemben pedig az eddig elért ered-
ményeket alapul véve továbbléptem; 
az elforgatott és ékezetes karakterek 
felismerésének és vektorizálásának 
lehetőségét vizsgáltam. A cikk külön-
böző példákon keresztül mutatja be 
az eljárás működését, mely egyszerű-
ségének köszönhetően akár ingye-
nes, nyílt forráskódú szoftverekbe is 
beépíthető.

Az eljárás működése 
röviden

Az eljárás első lépésként lecsökkenti 
a behívott térkép színmélységét, majd 
egy kis kernelablakkal végigfut a térké-
pen, és különféle szűrők (szín, méret) 
segítségével eltüntet minden felesle-
ges elemet, kivéve az előre definiált 
tűréshatárt nem meghaladó méretű 
foltokat (1. ábra).

Ezután minden egyes – jelnek való-
színűsíthető – foltot megvizsgál méret 
és kitakaró területnagyság alapján. 
Először elmenti a méretkritériumok-
nak megfelelő folt képi koordinátáit, 
majd összeveti az adatbázisban tárolt 
összes jellel, méret, kiterjedés és alak 
szerint. Amelyiktől a legkevésbé tér el 

(azaz bizonyos százalék feletti érték-
ben megegyezik vele), olyan jelnek 
feltételezi a foltot. A lefutás végén 
kapunk egy eredmény-adatbázist, ami-
ben a felismert jelek találhatóak, képi 
koordinátákkal. Ezeket a képi koordi-
nátákat valamennyi térinformatikai 
szoftver át tudja alakítani a megfelelő 
vetületi koordinátákká. Ezt az adatbá-
zist aztán elmenthetjük Shape- vagy 
SVG-állományba, más térinformatikai 
szoftverekben való felhasználásra.

Ugyan az eljárás alkalmas volt már 
betűk vektorizálására is, ugyanakkor 
még nem volt képes az ékezetes és 
bizonyos szögben elforgatott karakte-
rek felismerésére.

Elforgatott karakterek 
felismerése

Az elforgatott karakterek talpra állí-
tására már az előző munkámban is 
ismertettem egy lehetséges megol-
dást. Megfigyeltem, hogy ha egy karak-
ter a négy fő iránytól (a talpára állított 
karakter; 90°-kal; 180°-kal és 270°-kal 
elforgatva) eltérő szögben áll, akkor 
az őt szorosan körülölelő, úgynevezett 
befoglaló téglalap területe nagyobb, és 
minél inkább távolodunk a fő irányok-
tól, ez az érték annál jobban növekszik. 
Következésképp, ha egy adott értékkel 
forgatni kezdjük a karaktert, közben ez 
a terület csökken. Tehát pár iteráció 
után eljutunk valamelyik fő irányhoz. 
Ha közben a forgatás szögét eltároljuk, 
a végén megkapjuk, hogy hány fokkal 
kellett visszaforgatni a karaktert ahhoz, 
hogy e négy fő irány valamelyikét elér-
jük. A 2. ábra jól szemlélteti ezt.

Elforgatott és ékezetes térképi megírások automatikus 
felismerése
Nemes Krisztián

DOI: 10.30921/GK.70.2018.4.2

1. ábra. A jelek kinyerésének folyamata 2. ábra. A forgatási szög 
megállapításának menete
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A felismerni kívánt karakter – egy-
előre ismeretlen – elforgatottsági 
szöge legyen α. Ha elkezdjük forgatni 
valamilyen irányba a karaktert, látható, 
hogy az őt befoglaló téglalap mérete 
változik. Első lépésként megvizsgál-
juk, balra vagy jobbra forgatva kezd-e 
csökkenni ez a terület. A 2. ábrán 
láthatjuk, hogy míg balra forgatva a 
karaktert, a terület nő, addig jobbra 
forgatva folyamatosan csökken – egy 
ideig. Ekkor már túlléptük valamelyik 
fő irányt, így egyet visszaforgatunk a 
karakteren. Megnézzük, hány fokkal 
forgattuk el α-hoz képest, amire a leg-
kisebb területet kaptuk. Ebből meg-
kapjuk, hogy eredetileg hány fokkal 
volt elforgatva. Következő lépésként 
felismertetjük a karaktert a program-
mal. Ennek eredménye az 1. táblázat-
ban látható. A program sikeresen felis-
merte az „a” betűt, az elforgatás szöge 
pedig 30° volt.

A 2. ábrán a visszaforgatás után épp 
a talpára állt a karakter.

Abban az esetben viszont, ha a fejjel 
lefelé irányt közelítjük, a sikeres felis-
merés fejjel lefelé adja a legnagyobb 
%-os valószínűséget. Ekkor a elforga-
tottság szögét β + α-val kapjuk, ahol 
β az a szög, amelyik fő irányban a leg-
nagyobb valószínűségű találatot adta 
vissza a program. Ezt szemlélteti a 3. 
ábra.

A β szög értéke itt 180°, az α szögé 
pedig további 30°. A program tehát 
210°-os elforgatottságot állapít meg.

Ahhoz, hogy ezt a szöget is tárolni 
tudjuk, ki kellett egészíteni az adat-
bázist a forgatásiszög-attribútummal, 
továbbá a tanuláskor is figyelembe kel-
lett venni, hogy eltároláskor nem biz-
tos, hogy épp a talpára állított betű az, 
amelyik a legkisebb befoglaló téglalap-
pal rendelkezik.

A 2. táblázat az adatbázis egy részét 
mutatja. Látható, hogy egy „Fa” nevű 
jel 10°-os, míg például az „f” betű 350°-
os elforgatással került bele az adat-
bázisba. Felismeréskor ezt is figye-
lembe veszi a program a végleges 
elforgatottsági szög kiszámításánál.

Ékezetes betűk 
felismerése

Az ékezetes betűk felismerésére szin-
tén egy új attribútum került beveze-
tésre az adatbázisban. Ez az attribú-
tum tárolja, hogy az adott betűhöz 
tartozik-e egy ékezet nélküli, úgyne-
vezett alapkarakter (pl. á ⇒ a, é ⇒ 
e). Ez látható a 2. táblázatban is, az 

„Alapkarakter ACSII-kódja” oszlop-
ban. Például az „é” betű alapja a 101-
es ASCII-kódú „e” betű.

A fentebb említett eljárás csak az 
alapkaraktereket ismeri fel. Mielőtt 
azonban a program eltárolná az ered-
mény-adatbázisba a felismert betűt, 
még megvizsgálja, lehet-e ez a betű 
alapja egy ékezetes karakternek, azaz 
van-e olyan elem az adatbázisban, ahol 
az alapkarakter ASCII-kódja megegye-
zik ennek a betűnek az ASCII-kódjával. 
Ha a lekérdezés ad vissza találatot, 
akkor a program az alapkarakter mére-
tének és koordinátáinak ismeretében 
kiemeli azt az eredeti képről a tágabb 
környezetével együtt, ahol ékezetek 
lehetnek.

Vegyük példának a következő 
térképkivágatot (4. ábra). Az alkalma-
zott szűrők segítségével csak a lehetsé-
ges karakterek maradnak a térképen. A 
„Fűz-halom” megírás egyetlen ékezetes 
karaktere egy „ű” betű. A program elő-
ször csak annak alapját, egy „u” betűt 
ismer fel (3. táblázat). 

Látható, hogy álló karakter felté-
telezése mellett találta meg a prog-
ram az „u” betűt (80,77%). A hozzá 
legközelebbi találat az „n” betű volt 
(79,87%), amit a folt 180°-os elforga-
tottságának feltételezése esetén adott 
a program.

Következő lépésként megvizs-
gálja, hogy az adatbázisban van-e 
olyan karakter, aminek „u” betű az 
alapja. Ez adatbázisonként – melyet 

Álló karakter 

esetén
valószínűség

90°-kal 

elforgatva
valószínűség

180°-kal 

elforgatva
valószínűség

270°-kal 

elforgatva
valószínűség

A program  

által  

megtalált 

karakter

2 69,44% 2 61,24% 2 70,72% 2 59,20%

3 80,80% 3 64,18% 3 72,63% 3 65,83%

a 92,49% C 70,71% a 75,82% C 72,83%

c 70,99% e 81,96% O 73,92%

m 72,66% Q 74,01%

O 74,33%

Jel kezdőbetűjé-

nek ASCII kódja

Jel kódja az 

adatbázisban

Jel 

területe

Alapkarakter 

ASCII kódja

Szóalkotó? Forgatottság 

(°)

Minimum 

méret

Maximum 

méret

Fix 

méret?

Felisme-

rési név

103 0,044#0,773# 27,077 32 IGAZ 0 11 19 HAMIS g

71 0,009#0,462# 19 32 IGAZ 0 35 40 HAMIS G

70 0#0#0,093#0, 14,182 32 HAMIS 10 24 37 IGAZ Fa

102 0#0,28#0,689 20 32 IGAZ 350 14 39 HAMIS f

70 1#0,676#0,66 18 32 IGAZ 0 25 38 HAMIS F

233 0#0#0,027#0, 21 101 IGAZ 0 24 39 HAMIS é

3. ábra. A forgatási szög alakulása fejjel lefelé 
álló karakter esetén

1. táblázat

2. táblázat
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a felhasználó állít elő – eltérő, több 
találat is lehetséges attól függően, 
milyen karaktereket tanítottunk meg 
a programnak.

Az ebben az esetben használt adat-
bázisnál a programnak az [u, ú, ü, ű] 
listából kell kiválasztania a megfelelőt, 
azaz melyik hasonlít leginkább a foltra, 
amelynek „u” az alapja.

Ennek alakulását a 4. táblázat 
mutatja. Látható, hogy „ü” betű nem 
sokkal (82,20%), de alul maradt az 
„ű”-vel szemben (83,64%).

Egy másik példával szemléltetve, 
az 5. a. ábrán látható „Hosszú-árok” 

megírást emeli ki a program a tér-
képről. Ehhez redukálja a kép szí-
neit, majd a számunkra megfelelőt 
(fekete) kiválasztjuk, így a többivel 
nem kell foglalkoznunk (5. b. ábra). 
Újabb szűrök használatával megsza-
badítja a kivágatot a túl rövid/kicsi, 
vagy épp túl hosszú/nagy foltoktól (5. 
c. ábra).

Majd a karakterfelismerési eljá-
rás következik. A program először 
megtalálja az alapkaraktereket („u” 
és „a” betű), majd – ha az adatbázis-
ban található olyan karakter, ami-
nek ezek a betűk az alapjai – ismerve 
azok elforgatottsági szögeit –, vissza-
forgatja őket álló helyzetbe a tágabb 
környezetükkel együtt (6. b. ábra). 
Most újabb szűrő funkciók futnak le a 
képen. Ezek célja, hogy minden feles-
leges pixelt eltüntessenek a képről, 
ami nem része az alapkarakternek, és 
nem az ékezet(ek) feltételezett helyén 
van (6. c. ábra), majd lecsökkenti a kép 

méretét, és áttranszformálja a felisme-
réshez szükséges méretű képpé (6. d. 
és e. ábra).

A felismeréshez az adatbázisból 
már csak azokat az elemeket veszi 
alapul a program, melyek alapkarak-
tere az „u” és az „a” betű, illetve saját 
magukat. Így csökkenthető a téves fel-
ismerés valószínűsége. Ennek alapján 
– ahogy az 5. táblázatban is látható – 
a két betűre csak két-két lehetőség 
adódott, és az ékezetes karakterekre 
nagyobb valószínűséggel hasonlí-
tottak a foltok, a program helyesen 
ismerte fel őket.

Álló karakter 

esetén
valószínűség

90°-kal 

elforgatva
valószínűség

180°-kal 

elforgatva
valószínűség

270°-kal 

elforgatva
valószínűség

A program 

által megta-

lált karakter

0 67,62% 0 61,47% 0 65,47% 0 68,46%

6 67,62% 2 67,01% a 65,71% 3 74,72%

c 68,28% c 72,98% b 69,79%  

d 73,50% n 79,87%  

u 80,77%

Felismert 

karakter
valószínűség

A program 

által megta-

lált „u” alapú 

karakter

u 75,45%

ú 79,05%

ü 82,20%

ű 83,64%

Alapkarakter
Felismert 

karakter
valószínűség

u
u 66,07%

ú 74,70%

a
a 59,72%

á 78,49%

3. táblázat

5. ábra. Példa egy másik kivágaton keresztül 6. ábra. Ékezetes karakterek 
felismerésének menete

4. ábra. A felesleges tartalom eltávolítása a 
kivágatból különböző szűrők segítségével

4. táblázat 5. táblázat

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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Betűk összekapcsolása 
szavakká

A karakterek visszaforgatásával és az 
ékezetes betűk felismerésével már 
lehetőség nyílt arra, hogy az egyes betű-
ket össze lehessen kapcsolni szavakká. 
Ehhez felhasználtam azt, hogy a meg-
írást alkotó karakterek általában egy 
irányba vannak elforgatva (7. ábra).

Miután az összes lehetséges (a tér-
képen található) karaktert felismerte 
a program, az elforgatottsági szö-
gekből listát alkot. A 8. ábrán látható 
„BUDAPEST” megírás minden karak-
tere egy bizonyos β + α szöggel van 
elforgatva. A program kiválogatja az 
ilyen szöggel elforgatott karaktere-
ket a felismert betűk közül, majd meg-
vizsgálja azok egymáshoz való viszo-
nyát bizonyos paraméterek alapján 
(9. ábra).

Ezek a paraméterek a következők:
 – aktuális betű („B”) szélessége (w)
 – az aktuális betű („B”) magassága 

(h)
 – a szomszédosnak feltételezett betű 

(„U”) és az aktuális betű középpont-
koordinátájának különbsége (Δx, 
Δ y)

 – a két betű középpontjának távol-
sága (Δt)

 – a két betű középpontját összekötő 
szakasznak (Δt) a vízszintessel 
bezárt szöge (χ)

Felhasználjuk, hogy Δx2+Δy2=Δt2, ami-
ből megkapjuk a Δt értékét, majd ebből 
a sin(χ)=Δy/Δt összefüggés segítségé-
vel megkapjuk a χ szöget. Annak a fel-
tétele, hogy a 9. ábrán látható „B”-t és 
„U”-t össze tudja kapcsolni a program, 
a következő:

 – Δt értéke nem lehet nagyobb, mint 
1,5×(w+h)/2, hiszen csak bizonyos 
távolságon belüli karaktereket kap-
csolhatunk össze,

 – illetve teljesülnie kell annak, hogy 
|χ-α|<10°, mert bár nagyjából egy 
irányba vannak elforgatva, és közel 
is vannak egymáshoz, azért az is 
elképzelhető, hogy az egyik a másik 
felett van.

Ugyan látszólag az α és a χ szög értéke 
megegyezik, ez az érték a két egy-
mást követő betű méretkülönbsége 
és elhelyezkedése miatt eltérhet. A 
betűk összekapcsolásánál figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy a következő 
betű az előző elé, vagy mögé kell hogy 
kerüljön. Ez a már összekapcsolt betűk 
és a következő betű koordinátájának 
különbségéből, illetve a megírás irá-
nyultságából állapítható meg.

A 10. ábrán látható – már összekap-
csolt – „un” megíráshoz adná hozzá a 
program a „D” és az „a” betűket. Az „un” 
megírás középpontja P0, a „D” betűé P1, 
míg az „a” betűé P2. A β + α irányultsága 
és a Δx1 és Δy1 koordináta-különbsége 

miatt a „D” betű az „un” megírás elé, 
míg a Δx2 és Δy2 miatt az „a” betű a 
megírás végére kerül. Az így keletke-
zett „Duna” megírás új középpontját a 
program előbb a P0 és P1 pont koordi-
nátáinak átlagából, majd az így kapott 
új középpont és a P2 pont koordinátá-
inak átlagából számolja. Az itt felhasz-
nált betűket pedig kiveszi a felismert 
betűk listájából, hiszen több megírás-
nak már nem képezhetik részét.

Felhasználási lehetőségek

A végeredmény tehát egy digitalizált 
térképből kinyert vektoros adatbázis, 
amiben két tábla található. Az elsőben 
vannak felsorolva a felismert karakte-
rek és szimbólumok, egyenként. Ezt 
mutatja a 6. táblázat. Ebben látható:

 – felismert karakter vagy szimbólum,
 – hány százalékos valószínűséggel 

találta meg a jó karaktert a prog-
ram,

 – karakter képi XY koordinátája,
 – karakter szélessége és magassága 

pixelben,
 – elforgatottsági szöge a térképen,
 – adott karakter szóalkotó karakter-e,
 – fix méretben található-e a térké-

pen (pl. bizonyos térképi szimbólu-
mok),

 – egy adott irányban állhat-e a térképen 
(pl. alappont-jelek a térképen),

 – és hogy a program már felhasználta-e 
a megírások összekapcsolásakor.

A második táblázatban pedig az össze-
kapcsolt betűkből keletkezett megírá-
sok találhatóak (7. táblázat).

Ez tárolja:
 – magát a megírást,
 – a megírás elforgatottsági szögét,
 – a megírás XY koordinátáját a 

képen,
 – és a megírás színét.

Ezeket az adatbázisokat exportálhatjuk 
Shape- vagy Scalable Vector Graphics 

8. ábra. Példa az  
egy megírást alkotó karakterekre

9. ábra. Karakterek közötti kapcsolat 
vizsgálata

10. ábra. Új betűk kapcsolásának módja 
felismert megíráshoz

7. ábra. Azonos szögben elforgatott, 
valószínűsíthetően kapcsolódó karakterek
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(SVG) fájlba, így más térinformatikai 
szoftverben is megnyithatók és felhasz-
nálhatók. Például a megírások színei-
ből könnyen csoportokat alkothatunk: 
minden, ami kékkel lett megírva, az 
valószínűleg vízrajzi név; ami barná-
val, az domborzathoz köthető megírás. 
A felismert szimbólumok pedig köny-
nyen átalakíthatóak, hiszen szűrhetők 
és kategorizálhatók.

Természetesen az eljárás nem 
csak térképi karaktereket ismer fel. 
Felhasználható egyéb, szkennelt doku-
mentum szövegeinek felismerésére és 
vektorizálására is.
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Summary

Nowadays, maps are mostly stored 
in digital form. The next step is to 
vectorize them. Vectorizing maps 
manually can be a long process; 
however, we can utilize the computing 
speed of computers. Computer 
automation is a developing area which 
can be used to vectorize maps. In 
this work, I developed a very simple 
method to automatically recognize 
rotated characters and vectorize 

them, even when they are accented. 
It is based on a database, in which all 
the characters and symbols are stored. 
The method compares the characters 
on the map with those stored in the 
database, and returns the database 
character with the highest match. 
The result of the process is an output 
database, where all the recognized 
characters are stored with image 
coordinates and rotation angles. 
The method can connect characters 
which are close enough to each other 
according to certain parameters, and 
can return the word formed by these 
connected characters.

Kulcsszavak: automatikus betűfelis-
merés, szövegfelismerés, automatikus 
térkép-vektorizálás
Keywords: character recognition, 
text recognition, automatic vectorising 
maps
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Megírás
Forgatási 

szög (°)
X Y Szín

Pécs 0 94 60 fekete

Szeged 0 210 182 fekete

7. táblázat

Karakter Valószínűség (%) X Y Szélesség Magasság Forgatási szög (°) Szóalkotó?
Fix 

méret?

Fix 

irány?
Felhasznált?

P 84 62 59 21 28 0 igen nem nem igen

é 88 85 62 18 21 0 igen nem nem igen

c 84 106 62 19 21 0 igen nem nem igen

s 83 127 62 18 21 0 igen nem nem igen

S 91 156 182 22 28 0 igen nem nem igen

d 84 263 182 20 28 0 igen nem nem igen

z 83 178 186 17 21 0 igen nem nem igen

e 83 197 186 18 21 0 igen nem nem igen

g 81 219 189 20 28 0 igen nem nem igen

e 83 241 186 18 21 0 igen nem nem igen

6. táblázat
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A 2,5 milliós méretarányú világtér-
kép egy, az akkori szocialista orszá-
gok együttműködése nyomán létre-
jött általános földrajzitérkép-sorozat 
volt. A teljes térképmű a különféle 
átfedő szelvényekkel együtt 262 
(224+38) szelvényből áll. A térkép-
sorozat megszerkesztésének ötlete 
az Albrecht Penck (1858–1945) által 
még 1891-ben javasolt egymilliós 
világtérkép (IMW 1913–1980) szer-
kesztésének lassú haladása, illetve 
elakadása nyomán merült fel. A tér-
kép megszerkesztése a szovjet blokk 
országai (Szovjetunió, Magyarország, 
Német Demokratikus Köztársaság, 
Lengyelország, Csehszlovákia, 
Románia, illetve Bulgária) tudományos 
együttműködésén alapult.

A Föld területét – az óceánokkal 
együtt – a résztvevő országok felosz-
tották egymás között. Magyarország 
Észak-Amerika és a környező vízfelü-
letek területét dolgozta fel. Erről a terü-
letről a korszak viszonyai közepette 
nem volt könnyű részletes adatokhoz 
jutni, de a nemzetközi légi közlekedési 
térképek (1:1 000 000 és 1:5 000 000) 
megvásárolhatók voltak, illetve a világ-
atlaszokat és az egyes országok regio-
nális atlaszait a készítőik gyakran meg-
küldték a Geodézia és Kartográfiában 
történő ismertetésre. Ezen kívül még a 
két világháború között volt cserekap-
csolat a magyar és az amerikai katonai 
térképészeti intézet között, innen is 
származtak régebbi térképek.

A világtérkép-szelvényeket 1964 és 
1976 között adták ki, de valójában a 
vállalkozás időhatára valamivel tágabb 
volt: az ötlet már 1956-ban megfogal-
mazódott, de még 1979-ben is tartot-
tak szerkesztőbizottsági ülést az első 
kiadással kapcsolatban, majd a ’80-as 
években a második kiadás előkészítése 
is elkezdődött. Ez volt az egyetlen, ilyen 
részletességű, az egész Földet ábrázoló 
térképsorozat, amely teljes egészében 
el is készült. Ugyan a térinformatikai 
eszközök fejlődése hamar elavulttá 
tette az ekkora méretű papíralapú 

térképeket, a korabeli tudományos köz-
vélemény nagy várakozással tekintett a 
készülő sorozatra (Meine 1968). A vál-
lalkozás történetéről már a szerkesztés 
közben is írtak (Kluge 1977). Magyar 
nyelven az alábbi interjú alanya, Papp-
Váry Árpád tanulmánya (1998) a leg-
alaposabb forrás a témában. A vállalko-
zás vezető személyisége Radó Sándor 
volt. Nemrégiben megindult a vállalko-
zás kritikai megközelítésű tudomány-
történeti vizsgálata is, Christian Lotz, 
a Herder-Institut Térképtára vezetőjé-
nek irányításával (Lotz–Gohr 2017). A 
többéves kutatás célja a térképi tarta-
lom vizsgálatán túl az egyes résztvevő 
országokban a vállalkozás kapcsán fel-
lelhető levéltári források, továbbá a tér-
képészeti munkálatokban részt vevő 
szereplőkkel készült interjúk kritikai 
elemzése.

A vállalkozás magyar vonatkozása-
ihoz a levéltári források elsősorban 

az Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatal (ÁFTH) és az Országos Földügyi 
és Térképészeti Hivatal (OFTH), kisebb 
részben pedig a Kartográfiai Vállalat 
anyagaiban találhatóak, melyek a 
Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom 
utcai telephelyén érhetőek el. Az 
eddigi kutatások során mintegy két-
ezer oldalnyi anyag került elő, azonban 
feltűnő, hogy az 1967 előtti időszak-
ból alig állnak rendelkezésre forrá-
sok, és azt követően is csak fokozato-
san növekszik a számuk.

Jelen interjút az éppen idén 
nyolcvanéves Papp-Váry Árpáddal, 
a Kartográfiai Vállalat (1993-tól 
Cartographia Kft.) egykori igazga-
tójával készítettem, aki korábban 
részt vett a két és félmilliós világ-
térkép szerkesztésében, majd Radó 
Sándor helyetteseként a vállalkozás 
legmagasabb szintű szervezésébe is 
bekapcsolódott.

A 2,5 milliós világtérkép története
Interjú Papp-Váry Árpáddal

Segyevy Dániel Zoltán

Dr. Papp-Váry Árpád

DOI: 10.30921/GK.70.2018.4.3
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Papp-Váry Árpád: PVÁ 
Segyevy Dániel Zoltán: SDZ

SDZ: Tisztelettel köszöntöm Papp-
Váry Árpádot, köszönöm szépen, hogy 
elfogadta a felkérésemet a 2,5 milliós 
világtérképpel kapcsolatos interjúra. 
Az első kérdésemmel azt szeretném 
megtudni, hogy hogyan vált Papp-
Váry úrból kartográfus. Kérem, mesél-
jen a gyermekkoráról! Hogyan fordult 
e felé a szakma felé az érdeklődése?

PVÁ: Az ötlet talán onnan jött, hogy 
még egészen gyerek voltam, amikor 
valamelyik rokonunktól kaptam két 
könyvet. Az egyik ezek közül Fehér 
Szarvas: Békepipa című műve, ami 
indián táborok szervezéséről szólt. 
Például arról, hogy hogyan kell sát-
rat állítani, békepipát készíteni, 
tábortüzet rakni, szóval nagyon jó 
kis könyv. A másik pedig Coopernek 
a nagy indiánuskönyve. Tehát az 
indiános történetekkel kezdődött, 
és aztán Verne (Jules Verne, 1828–
1905) könyvei következtek. Ekkor 
rájöttem, hogy nagyon szeretem a 
földrajzot, de hát igazából tanár-
nak nem akartam menni. A gimná-
ziumi éveim alatt minden nyáron 
dolgoztam. A harmadik évben a cse-
peli Vas- és Fémművekben voltam 
figuráns, és ott a mérnökkel beszél-
getve úgy éreztem, hogy ez a szakma 
nagyon tetszene nekem. Az viszont 
egy kicsit bizonytalanná tett, hogy a 
gimnáziumi osztálytársaim, akik a 
Műszaki Egyetemre akartak menni, 
mind vad szerelemben voltak valami-
lyen műszaki tárgy iránt. Az egyikük 
például az összes mozdonyt már a 
hangjáról megismerte, a másik repü-
lőmodelleket gyűjtött, a harmadik, 
aki atomfizikus akart lenni, mindig 
ehhez kötődő témákban mélyedt el. Én 
ezek iránt nem mutattam érdeklődést. 
Abban az időben néhányan a gimná-
ziumból minden reggel a Lukács für-
dőben úsztunk, ahová az ELTE-ről 
több professzor is ilyenkor járt úszni. 
Sokszor érdeklődtek, hogy mi van az 
iskolában, és nagyon kíváncsiak vol-
tak, hogy melyik tanár hogyan tanít, 
mi a legérdekesebb a tananyagban. 
Tényleg kiváló tanáraink voltak, úgy-
hogy nagyon jól el tudtuk mondani, 
hogy mit tanítanak, és abban az idő-
ben – pedig hát az még a vad kommu-
nizmus volt – azért nagyon merészen 

nyilatkoztunk sok kérdésben, ami tet-
szett is a professzoroknak. Az egyik 
beszélgetés alkalmával azt kérdezte 
az egyik professzor, hogy miért nem 
lépek be a Földrajzi Társaságba, 
ahol mindjárt szert tennék kapcso-
latokra, ismeretségre. Így negyedi-
kes gimnazistaként, 1957-ben belép-
tem a Magyar Földrajzi Társaságba. 
Azt hiszem, hogy ma már talán én 
vagyok az egyetlen, aki ilyen régóta 
a Társaság tagja. Töprengtem, hogy 
a geológiát, vagy földrajzot válasz-
szam. Szádeczky-Kardoss professzor 
(Szádeczky-Kardoss Elemér 1903–
1984) is ott úszott velünk, és megje-
gyezte: látom, téged a földrajz nagyon 
érdekel, indul most térképész szak, 
menjél oda! Egyből felvettek az egye-
temre, de abban az időben a térképé-
szet csak háromévente indult. Éppen 
akkor indult térképészképzés, amikor 
az első évet befejeztem, de egy év után 
még nem engedték, hogy szakot vált-
sak. Így két évvel később kerülhettem 
be a térképész szakra, úgyhogy elvé-
geztem a földrajz–biológia és a térké-
pészet szakot is. 1962-ben végeztem 
földrajz–biológia szakon, majd a tér-
képészetet már a következő évben 
fejeztem be (levelezőn), de közben 
elkezdtem dolgozni a Kartográfiai 
Vállalatnál is.

SDZ: Ez a munka mikor vette 
kezdetét?

PVÁ: 1962. augusztus 1-jén. 
Kezdetben könyvmellékleteket szer-
kesztettem. Futónak (Futó József 
1918–1977) volt egy nagyon szép 
Afrika című könyve (1963) és egy 
Közép- és Dél-Amerikáról szóló-
könyve (1965), amelyekbe én szer-
kesztettem az ábrákat. Ezek voltak 
az első munkáim. Akkoriban készült 
a Világtörténet című szovjet könyvso-
rozat (Francev 1966), amiben renge-
teg térkép szerepelt. Ez a Kartográfiai 
Vállalat számára egyszerű munka 
volt, mert a kész térképeket elküldték 
a szovjetek, csak a cirill betűs neve-
ket kellett átírni latin betűsre. Ezen is 
nagyon sokat dolgoztam. Aztán követ-
kezett a Larousse-atlasz (Jonchay du–
Radó 1965), amely a Kartográfiai 
Vállalat első exportmunkája volt. Ebbe 
a légi közlekedési térképeket készítet-
tem. Dolgoztam a Nemzeti Atlaszon 
(Radó 1967) is, amibe a Magyarország 

földtana című geológiai térképet szer-
kesztettem. Lengyelország háromszori 
felosztásáról is készítettem egy törté-
nelmi falitérképet. Abban az időben 
már javában folyt a 2,5 milliós világ-
térkép szerkesztése is a vállalatnál. 
Ekkor valaki úgy gondolta, hogy dob-
janak be a mélyvízbe. Először minta-
ként a Zöldfoki-szigeteket (Kartográfia 
1967a) kellett megszerkesztenem, ahol 
szinte csak tenger volt pár szigettel. 
Ezen kívül Puerto Ricó-t (Kartográfia 
1967b) készítettem. A szigetet pont 
megfelezte a két szelvény határa. 
Látták, hogy szépen tudom a szintvo-
nalakat rajzolni, így megkaptam a 
Winnipeg megnevezésű szelvényt is 
(Kartográfia 1967c).(Lásd a címlapon: 
A 2,5 milliós világtérkép 31 N M-O 
13-16 Vinnipeg – Winnipeg-szelvény 
részlete 1967.))

SDZ: Tehát akkor Papp-Váry úr 
a szerkesztési munkálatokba is 
bekapcsolódott?

PVÁ: Igen. A Winnipeg szelvény egy 
fantasztikus munka volt. Egyrészt a 
források nem méteralapú térképek 
voltak, hanem amerikai rendszerűek. 
Ebből átalakítani méterrendszerűbe a 
szintvonalakat jó kis feladat, de cso-
dálatos volt azt a temérdek szigetet 
megrajzolni. Nagyon hosszan tartó 
és nagy munka volt ez. Mire befejez-
tem, addigra áthelyeztek. A főszer-
kesztő mellett volt egy termelésirá-
nyítási csoport. Itt a főosztályvezető 
tárgyalt a megrendelőkkel, és utána 
az ott elhangzottak alapján készítet-
tük el az utasítást, illetve kalkuláltuk 
ki az árat. Ez volt a feladatom az úgy-
nevezett vegyes munkáknál.

Éppen ebben az időben kezdték el a 
minisztériumban ellenőrizgetni a 2,5 
milliós világtérképet, és nem tetszettek 
nekik az árak.

SDZ: Ez időben mikor történt?
PVÁ: Ez 1967–68-ban történt. 

Akkor a minisztériumban kijelentet-
ték, hogy nem lehet hasra ütve meg-
adni az árat. Az egyéb termékek-
nél ezt mindig lehetett ellenőrizni a 
négyzetméter-alapon megadott érté-
kek alapján. A 2,5 milliós térképso-
rozatnál azonban ilyen nem volt, 
hanem még az induláskor kitalálta 
valaki, hogy egy adott összegből ezt 
biztosan meg lehet csinálni. De a tér-
képek nagyon változatosak voltak, 
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és szemet szúrt, hogy egyszer ennyit 
számláznak, máskor meg annyit. 
Hogy valami rendszer legyen az 
árképzésben egy, a Szovjetunióban 
végzett fiút, Tóth Attilát (Tóth Attila 
?–?) (1961-ben végzett a Moszkvai 
Geodéziai, Légifényképezési és 
Kartográfiai Egyetemen. S. D. Z. Lásd: 
http://lazarus.elte.hu/hun/hunkarta/
szu.htm 2018. 01. 25.), illetve engem 
bíztak meg, hogy készítsünk egy-
mástól függetlenül egy-egy kalkulá-
ciós mintát. Az volt az érdekes, hogy 
a két minta nagymértékben egyezett, 
kivéve a domborzatábrázolást. Ott én 
többet mondtam, ő kevesebbet. Végül 
Dudar Tibor (1931–) egyszerűen meg-
felezte a különbséget, amit a minisz-
térium elfogadott.

Közben zajlott az élet. Radónak 
(Radó Sándor 1899–1981) volt egy 
helyettese, egy nagyon okos fiú, nevez-
zük X úrnak. De hát szerette az italt. 
Éppen valamilyen nemzetközi kon-
ferencia volt Budapesten, és reggel, 
amikor indultak volna, X úr – az 
ebédpénzzel együtt – nem jelent meg, 
úgyhogy aztán Radó kénytelen volt 
gyorsan felvenni valamennyi pénzt 
a minisztériumi pénztárból. X úrnak 
már korábban is voltak kisebb stik-
lijei, de ilyen, hogy éppen egy konfe-
rencia előtt nem jelent meg, még nem 
történt, így aztán elküldték. Radónak 
kellett tehát egy helyettes, de akkor 
még nem volt túl jó híre a szakmában. 
Mindenki úgy érezte, hogy erősza-
kos, követelőző, úgyhogy akiket elő-
ször a vállalattól próbáltak Radóhoz 
küldeni, azok közül senki sem akart 
odakerülni. Így végül rám esett a 
választás. Azt mondták, hogy men-
jek be, beszéljek Radóval, mondjam 
el, hogy én mit szeretnék, elmondja ő 
is, hogy ő mit szeretne. Otthon elme-
séltem, hogy be kell majd mennem a 
minisztériumba, és apám azt mondta, 
hogy hát a minisztérium – ő szerin-
tem még a két világháború közötti 
világra gondolhatott – egy jó hely, biz-
tos hely. Azt mondta, hogy nagy pénz 
nincs a minisztériumban, de rengeteg 
a lehetőség, utazhatsz és minden nem-
zetközi sajtótermékhez hozzá fogsz 
férni, menj! Bementem Radóhoz, és ő 
elmondta, hogy mi lesz a feladatom. 
Egyrészt őt kell majd helyettesítenem, 
másrészt a többi kollégát irányítani, 

ha ő nincs itt, meg hát a 2,5 millióssal 
is kell majd foglalkozni, illetve több-
ször ki kell menni nemzetközi konfe-
renciákra. Ekkor megjegyeztem, hogy 
sajnos nem tudok oroszul, de küldjön 
el egy iskolába és megtanulok. Ő vál-
lalta, hogy elküldenek egy féléves tan-
folyamra, én is vállaltam a feltételeket, 
így 1969-ben bekerültem a miniszté-
riumba. Nem emlékszem pontosan, 
de vagy 1972-ben, vagy 1973-ban volt 
az első alkalom, hogy kiutaztam egy, 
a 2,5 milliós térképpel kapcsolatos 
konferenciára.

SDZ: Ezek a konferenciák oroszul 
zajlottak?

PVÁ: Igen, oroszul. Ez azért érde-
kes, mert maga a 2,5 milliós térkép 
ötlete 1956-ban, a prágai konferencián 
hangzott el, de már csak a záró banket-
ten, tehát ott még igazából nem történt 
semmi. Amikor az 1956-os forradalom 
után Radó innen hazajött, akkor egy 
darabig szünet volt, tervezni nem lehe-
tett, de ő azért próbálta folytatni a szer-
vezést. 1958-ban volt az első szerkesz-
tőbizottsági ülés, ekkor már készültek 
az anyagok is. 1969-ig már volt egy 
jó pár ilyen összejövetel, 1972-ig meg 
pláne, úgyhogy már folytak a munkák. 
Ezeken a konferenciákon több téma-
kör is szerepelt. Az egyik ilyen állandó 
témakör az egyes szelvények vázlata-
inak ellenőrzése volt. Minden ország, 
amikor elkészített egy tervet, aztán 
ehhez később egy próbanyomatot, azt 
mindig elküldte két másik országnak. 
Nekik az volt a feladatuk, hogy ellen-
őrizzék ezeket az anyagokat.

SDZ: Ezek voltak azok a bizonyos 
recenziók?

PVÁ: Így van. A recenziókban össze 
kellett írni az esetleges hibákat, és a 
listát visszaküldeni a szelvényt készí-
tőknek. Abban az időben, amikor én 
odakerültem, már elkészült az összes 
szerkesztői utasítás, jelkulcs, egyéb 
előkészítő anyagok, úgyhogy már 
lényegében maga a munka folyt. Az 
igazi előkészítés, tehát annak megha-
tározása, hogy milyen vetületet alkal-
mazzanak, mekkora legyen a tér-
kép méretaránya, vagy a papírlapok 
nagysága, hány színnel készüljenek 
a szelvények, már lezajlott a korábbi 
konferenciákon. Négy nagy előkészítő 
konferencia volt, utána vette kezdetét 
a tényleges szerkesztés.

Az én első konferencia idején, ame-
lyen már én is részt vettem, már foly-
tak a munkálatok. Látszott a szín-
vonalbeli különbség a különböző 
országok között. A legszebb térké-
peket a németek (NDK) készítették, 
utána – nyugodtan mondhatom – 
a magyarok. A szovjetek és a cseh-
szlovákok körülbelül azonos színvo-
nalat képviseltek. A lengyelek talán 
valamivel gyengébbek voltak. Náluk 
valószínű az volt a probléma, hogy 
nem vállalati dolgozók szerkesztették 
a térképeket, hanem egyetemi embe-
rek. Tehát nem volt olyan gyakorlatuk, 
mint azoknak, akik naponta 8 órán 
keresztül szerkesztették a térképket. A 
leggyengébbnek a románok bizonyul-
tak. Náluk az volt a probléma, hogy 
ott meg a katonai intézet szerkesztette 
a térképeket. Egy katonai intézetnek 
a 2,5 milliós méretarány már erősen 
generalizált kartográfiai termék volt, 
nem a katonai térképészet fő profilját 
képező topográfiai térkép.

SDZ: A magyarok mit szóltak 
hozzá, hogy nekik Észak-Amerika fel-
dolgozása jutott? Amennyire tudom, 
ők ezt nem választották, hanem ez 
maradt nekik.

PVÁ: Na, ez megint egy olyan kér-
dés, amit jobb lett volna még magá-
tól Radótól megkérdezni. Én soha-
sem kérdeztem, talán más se. A 
Kartográfiai Vállalatnál létezett egy 
pletyka – amit én nem nagyon hiszek 
– hogy Radó tényleg egy üzletember 
volt. Ő arra gondolt, hogy ez jó piac 
lesz. Amerikában nincs méterrend-
szerű térkép. Ha mi most készítünk 
Észak-Amerikáról méterrendszerű 
hegy- és vízrajzi térképet, az egy nagy 
üzlet lesz, és ezért választotta ezt. Ez 
az egyik változat. A másik szerint a 
konferenciákon Radó mindig hagyta, 
hogy mindenki mondja el a vélemé-
nyét. A hozzászólások végén kiala-
kult valami. El tudom képzelni, hogy 
vita volt, mindenki mondta, hogy 
neki ez kell, neki meg az. A végén 
Észak-Amerikára senki sem hara-
pott rá, és így maradt ez a terület 
Magyarországé.

SDZ: Úgy tudom, hogy felmerült, 
hogy esetleg Kína is bekapcsolódik, sőt 
még talán Vietnám is.

PVÁ: Kína benne volt az előkészítő 
munkákban. Véleményezte is őket. 
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Vállalt bizonyos területeket is. Csak 
aztán 1963-ban megromlott a viszo-
nya a Szovjetunióval, és ’63 után Kína 
visszavonult. Emiatt szét kellett osz-
tani az eredetileg Kína által vállalt 
szelvényeket. A bolgárok és a lengye-
lek kaptak pár szelvényt és egyet az 
NDK is. Vietnámról nem tudok, hogy 
ők bekapcsolódtak volna.

SDZ: Az Magyar Nemzeti Levéltár 
óbudai részlegében őrzött levéltári 
anyagok említik, hogy esetleg bekap-
csolódnának, de ez már a legvégső 
szakaszban, a ’70-es években merült 
fel.

PVÁ: Erről nem tudok, de annyiban 
igaz lehet, hogy a ’70-es évek máso-
dik felében a szovjetek javasolták a 
korábbi együttműködés megváltozta-
tását. A Szovjetuniót nagyon zavarta, 
hogy a geodézia területén – mert ugye 
az volt az egésznek a címe, hogy 
Geodéziai és Kartográfiai Szolgálatok 
Együttműködése – csupa olyan feladat 
volt, amit minden ország maga vég-
zett el, legfeljebb volt egy központi 
elképzelés. Például sűríteni kellett a 
harmadrendű geodéziai hálózatot. 
Ebben a témában kialakult egy közös, 
elméleti kutatáson alapuló megoldás, 
erről esetleg született egy jegyzőkönyv, 
és utána minden ország önállóan dol-
gozott. Tehát nem fordult elő, hogy én 
a te területeden dolgozom, te meg az 
enyémen.

SDZ: Lehet azt mondani, hogy a 2,5 
milliós világtérkép egy sikeres, folya-
matos együttműködés eredménye volt 
a szocialista országok között?

PVÁ: Gyakorlatilag sikeres volt. 
Pontosabban attól függ, hogy honnan 
nézzük. Ha azt vesszük, hogy elkészült 
a térképmű, akkor azt lehet mondani, 
hogy sikeres volt. Körülbelül a mun-
kálatok feléig, az 50 vagy 60%-áig tel-
jesen sikeres volt. Akkor jött egy nagy 
törés. Ez abból fakadt, hogy sorra 
jelentek meg a cikkek külföldön – 
majd mindjárt az egyikre vissza is 
térek – hogy készül ez a nagy világ-
térkép. Az egész Nyugat várta, hogy 
végre lesz egy új világtérkép-soro-
zat az egymilliós világtérkép (IMW 
1913–1980) helyett, ami sajnos elhalt. 
Azok a szelvények, amiket megnéz-
tek, tényleg jók voltak. De hát volt 
egy nagy várakozás. Főleg arra vár-
tak, hogy a Szovjetunió területéről 

jöjjenek már a szelvények, hogy mi 
lesz azokon a 2,5 milliós térképeken. 
Mert azt már mindenki tudta, hogy a 
Szovjetunióban torzítják a térképe-
ket. De éppen ezek a szelvények késtek. 
Meinének (K-M. Meine ?-?) volt is egy 
cikke (Meine 1968), amiben azt írta, 
hogy nem tudják már követni a tör-
ténéseket, és nagyon sajnálatos, hogy 
ez a jó kezdeményezés így elhal. Mert 
a Szovjetunió egyszerűen nem készí-
tette el a szelvényeket.

Az okok megértéséhez ezen a pon-
ton kicsit vissza kell ugrani az idő-
ben. Miért is született meg a 2,5 mil-
liós világtérkép? Azért, mert Robinson 
professzor (Arthur H. Robinson 1915–
2004) valamelyik ENSZ-konferencián 
javasolta, hogy be kéne fejezni az egy-
milliós világtérképet (IMW 1913–
1980). A szovjet küldött felállt, és 
közölte, hogy hát nem, nem az egy-
millióst kellene befejezni, az túl nagy, 
túl részletes és nehéz munka. Hanem 
ő azt javasolja, hogy az ENSZ készít-
sen egy új, 2,5 milliós méretarányú 
világtérkép-sorozatot. Radó erre fel-
figyelt, és utánanézett, hogy mi volt 
ennek a szovjet javaslatnak az oka. 
Kiderült, hogy az ok az volt, hogy a 
Szovjetunióban az egymilliós méret-
arányig bezárólag az összes nagyobb 
méretarányú térképet titkosították. 
Akkor jött Radó ötlete, hogy legyen 
2,5 milliós az új sorozat méretaránya. 
Amikor a munka elkezdődött, min-
denki azt hitte, hogy ez egy nyílt térkép 
lesz, csak közben a szovjeteknél valaki 
kitalálta, hogy nem elég egymilliósig, 
de a 2,5 milliós méretarányig minden 
térképet titkosítani kell. Mivel minden 
térképet titkosítottak – ami már akkor 
is butaság volt, hiszen az űrfelvételek 
már javában a készítők rendelkezé-
sére álltak – a szovjetek nem készí-
tették el időben a szelvényeiket, ebből 
fakadt ez a nagy probléma.

SDZ: Tehát éveket kellett várni, hogy 
a szovjet szelvények elkészüljenek?

PVÁ: Igen, és annak is különleges 
története van, hogy hogyan kerülhet-
tek végül egyáltalán külföldre a szov-
jet szelvények. Ezt én le is írtam a 2,5 
milliós térképpel foglalkozó cikkem-
ben (1998). Brezsnyevről készült egy 
könyv angolul, és a szerző (Robert 
Maxwell/Jahn Ludwich 1923–1991), 
amikor kiment Brezsnyevhez, azt 

kérte, hogy kapjon a szovjet szelvé-
nyekből, mert szeretné árusítani. 
Brezsnyev annyira el volt ragad-
tatva, hogy írtak róla egy könyvet, 
hogy megígérte, hogy ad a szelvé-
nyekből, és 300 példányt adott is. A 
könyv szerzője egy magyar szárma-
zású, dúsgazdag ember volt, Radó 
is jól ismerte. Ezt a 300 példányt a 
Pergamon Kiadó eladta, ez van külföl-
dön, mert Magyarországra és a többi 
szocialista országba sosem jöttek meg 
a szelvények, azt a három példányt 
kivéve, amit minden ország megka-
pott. Külföldön tényleg várták ezt a 
térképet. 1964-ben Londonban volt a 
Nemzetközi Földrajzi Kongresszus. 
Addig senki nem tudott a világtér-
képről, néma csend övezte a mun-
kálatokat. Ezen a kongresszuson fel-
állt Radó, és kitűzte a táblára az első 
2,5 milliós szelvényt, és azt mondta: 
„Uraim, mi, a szocialista országok – 
mivel maguk sosem csinálják meg az 
egymillióst – elhatároztuk, hogy szer-
kesztünk egy 2,5 millióst. Tessék, itt az 
első szelvény!”

SDZ: Ez volt a híres London- 
szelvény?

PVÁ: Igen, ez volt a London-
szelvény (Verwaltung Vermessungs- 
und Kartenwesen der DDR 1964). 
Mindenkit megdöbbentett, hogy egy 
ország, vagy pláne ez esetben ennyi 
ország van annyira bátor, hogy meg 
mer csinálni egy olyan területet, amit 
mindenki ismer, aki itt van, így össze 
tudja hasonlítani a saját tapasztala-
taival. Ha így ki merik tenni, akkor 
ez biztos, hogy egy nagyszerű térkép 
lesz. Mindenki odament, keresték a 
hibákat, de egyet sem találtak, szó-
val ez óriási sikert jelentett az indu-
láskor. Ezt onnan is tudom, hogy a 
konferencián – Radón kívül – kint 
volt két másik magyar térképész is, 
Rátóti Benő (1932–2012), illetve 
Lackó László (1933–1997), és haza-
érkezve ők is mesélték, hogy min-
denki megdöbbent, amikor Radó ezt 
bejelentette.

Visszatérve azokra az ülésekre, 
amiken én részt vettem, mindig Radó 
volt az elnök. Tehát ő adott szót min-
denkinek, és rendszerint az orosz 
ABC sorrendjében következtek az 
országok. Előadták, hogy mely orszá-
goknak küldték el a szelvényeiket 



16

Segyevy Dániel Zoltán: A 2,5 milliós világtérkép története

2018 / 4  (70. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

recenzióra, és hogy milyen észrevé-
teleket kaptak. Nyilatkoztak továbbá 
arról, hogy az észrevételeket hiány-
talanul kijavították, vagy éppen ezt 
és ezt az észrevételt nem javították. 
A második fordulóban már a javított 
próbanyomat következett, és azt még 
egyszer ellenőrizték. Pontosabban az 
első még csak a terv volt, azon szere-
peltek a javaslatok, hogy mit kell javí-
tani. Aztán elkészült a próbanyomat, 
azt is megnézték. Ez egy újabb kor-
rektúrakör volt. Radó maga – ilyen 
szempontból ő tényleg egy kivételes 
tehetség volt – annyira ismerte a tér-
képet, hogy ott ült, és nézegette a válto-
zásokat, és képes volt arra, hogy még 
ott a kongresszuson, vagy a szerkesz-
tőbizottsági ülésen jelezze, hogy pél-
dául „ez nem jó, ez a vasútvonal nem 
lehet nemzetközi fővonal”. Ezt köve-
tően tárgyaltuk, hogy hogyan tovább, 
mit kell még elkészíteni. Így jutottak 
el például ahhoz a problémához, hogy 
az eredeti elképzelésben a jégfelületek 
fehérek voltak. Amikor azonban elké-
szült az első antarktiszi szelvény, lát-
szott, hogy egy 2,5 méteres átmérőjű, 
hófehér terület keletkezik. Ez nevetsé-
ges volt, ezt nem lehetett úgy hagyni, 
kellett valami megoldás. Eredetileg az 
volt az elképzelés, hogy a jégfelületet 
kis kék pontozással jelöljék, de végül 
az a javaslat született, hogy kapjon ez 
a terület is egy hipszometrikus színe-
zést. Milyen színnel? Lila színnel, és 
így az addigi tizenkét színű térképek 
az Antarktisz területén tizenhárom 
színűre változtak. Az volt az elkép-
zelés, hogy majd a második kiadás-
ban a többi helyen is, ahol ilyen jég-
felületek vannak, bevezetik ezt a lila 
színezést.

Vagy felmerült például, hogy kel-
lene egy névmutató. Nagy vita volt 
arról, hogy ez hogy nézzen ki. A bol-
gárok csináltak egy névmutató-készí-
tési utasítást, és eszerint minden 
ország kartonokra írta a neveket. 
Aztán ezeket a kartonokat hozták 
ki a kongresszusra, vagy küldték ki 
a Szovjetunióba. Egészen 1987–88-
ig készültek ezek a kartonok, majd 
a Szovjetunió be is jelentette, hogy 
lyukkártyás rendszerrel elkészítette 
az egész névmutatót, tehát több kötet-
ben kész van az egész anyag. Ezt azon-
ban már nem küldték szét, mert már 

jött a rendszerváltozás. Ez a kezde-
ményezés elhalt, de az NDK által 
kiadott Dél-Amerika atlaszban szere-
pel a névmutató, és Észak-Amerikára 
a Kartográfiai Vállalat is kiadta a 
névmutatót könyv formában, így az 
is elérhető, de mivel végül nem készült 
el az Észak-Amerika atlasz, az csak 
kísérleti munka maradt.

SDZ: Úgy tudom, hogy a helynevek 
kapcsán a magyar szakemberek kife-
jezetten aktívak voltak. Földi Ervin 
(1931–) például nagyon sokat foglal-
kozott ilyen kérdésekkel.

PVÁ: Az igazi kezdeményező a hely-
nevekkel kapcsolatban Takács József 
(1901–1986) volt. Neki a két világ-
háború között saját utasítása volt 
a földrajzi nevek írására, és ő tény-
leg nagyon sokat foglalkozott ezzel. 
Igazából az első névírási utasítást ő 
készítette el. Aztán éppen az ő hatá-
sára Földi Ervin és Hőnyi Ede (1935–
2017) is a földrajzi nevekkel kez-
dett el foglalkozni. Hőnyi inkább a 
magyar, Földi pedig inkább a nemzet-
közi nevekkel. Tényleg nagyon bele-
ásta magát a témába Ervin. A névmu-
tató második változatát és a második 
kiadás névmutatóját már ő készítette 
el. Ő ma is kiváló szakember a föld-
rajzi nevek területén.

SDZ: Milyen légköre volt azoknak 
a konferenciáknak, amelyeken ön is 
részt vett? Mennyire ismerték a többi 
delegáció tagjait? Voltak-e személyes 
kapcsolatok, vagy csak a konferenci-
ákon találkoztak?

PVÁ: Ez változó volt. Mindig ugyan-
azok vettek részt a konferenciákon. 
A németektől Erfried Haack (1929–
?) és Nischan (Horst Nischan, 1942–
2014) mindig ott volt. Nagyon sok-
szor részt vett Nischan felesége is, egy 
Szovjetunió-béli hölgy. A román és a 
bolgár küldöttség is végig változatlan 
volt. A magyaroktól rendszerint Radó, 
én és a Kartográfiai Vállalat egyik 
szakembere voltunk jelen. Hosszú 
ideig az orosz származású Tóth 
Attiláné Gálja is a magyar delegáció 
tagja volt. Később egy másik hölgy jött 
velünk, mi ketten állandó résztvevők 
voltunk Radóval. A csehszlovákoknál 
voltak néha változások, de a cseh fél 
mindig ugyanaz volt.

SDZ: Külön volt cseh és szlovák 
delegált?

PVÁ: Nem, együtt jöttek. A cseh 
állami szervezet kartográfiai részle-
gének vezetője és egy beosztottja mellé 
mindig hívtak Pozsonyból is valakit, 
mert voltak térképek, amiket ott készí-
tettek, így ők sokszor három fővel vet-
tek részt az üléseken.

Minden ilyen konferencia végén 
volt valamilyen kulturális esemény 
is. Egyszer úgy jött ki, hogy három-
szor egymás után ugyanazt az ope-
rát kellett megnéznünk, úgyhogy a 
csehek az utolsó nap azzal vicceltek, 
hogy vegyük be a jegyzőkönyvbe, hogy 
legközelebb a Pillangókisasszony 
nem lehet kulturális program. Más 
nem volt. Mindig a kulturális prog-
ram, és még a közös étkezések nyúj-
tottak lehetőséget a beszélgetésekre. 
Egyéb találkozókra inkább csak más 
konferenciákon került sor.. De én pél-
dául a románokkal soha nem talál-
koztam külön. A bolgárok nagyon 
érdekesek voltak, mert ők szerettek 
Magyarországra jönni, így mindig 
szereztek pénzt Szófiában, és tanul-
mányút címén jöttek szinte minden 
évben. A csehekkel és szlovákokkal 
valamint az NDK-sokkal egyéb kon-
ferenciákon is lehetett találkozni. 
Például elmentünk a gothai cég 
(VEB Hermann Haack Geographisch-
Kartographische Anstalt Gotha) ülé-
sére, ott például találkoztunk, vagy 
Prágában volt egy konferencia, ahol 
szintén találkoztunk. De más sze-
mélyes kapcsolatról nem nagyon 
tudok.

SDZ: Az egyes szerkesztőségi ülések 
között is előfordult, hogy a 2,5 milliós 
térkép ügyében jöttek egyes országok 
delegációi például Magyarországra, 
vagy a szerkesztőségi ülések vol-
tak ezeknek az egyeztetéseknek a 
fórumai?

PVÁ: A szerkesztőségi ülések voltak 
a platformjai, külön ülés nem volt.

SDZ: Tehát olyan nem fordult elő 
hogy két ország delegációi egymással 
külön leültek volna, csak az összes 
résztvevő együtt?

PVÁ: Csak az egész csapat, igen.
SDZ: Miután elkészült a világ-

térkép, milyen tervek voltak a 
későbbiekben?

PVÁ: Ez egy bonyolult történet. 
1978-ban Radót elküldték nyug-
díjba, ami azt jelentette, hogy a 
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minisztériumban le kellett monda-
nia a főosztályvezetői rangjáról, és 
áthelyezték őt a Földmérési Intézetbe. 
Ott is kapott szobát, munkatársat, 
egy titkárnőt, és készíthette tovább 
a 2,5 milliós világtérképet. Azt azon-
ban senki nem tudta, hogy pontosan 
mennyi erőt és hatalmat kapott, hogy 
mit tud majd onnan folytatni, mert 
korábban mindig a Honvédelmi 
Bizottság, vagy a Minisztertanácsi 
Ülés határozata döntött arról, hogy 
a következő időszakban mennyi 
pénzt lehet a 2,5 milliós térképsoro-
zatra fordítani. A minisztériumban 
új hivatalvezetés állt fel, de ők nem 
nagyon értették ezt a 2,5 milliós tér-
képet. 1979-ben volt Radó 80 éves. A 
születésnapját a moszkvai szerkesz-
tőbizottsági ülésen ünnepeltük. Az 
volt az érdekes, hogy ez volt az utolsó 
szerkesztőbizottsági ülése a 2,5 mil-
liós világtérképnek. Már előtte két 
évvel elkezdődött egy párhuzamos 
munka, mert a szovjetek igazából 
már nem akarták ezt folytatni. Azt 
mondták, hogy nem jó ez a piaci 
együttműködés, mert ez egy tudo-
mányos együttműködés, nem sza-
bad összekeverni a piaccal, de Radó 
hatása még érezhető volt. A végén, 
amikor a következő ciklus előkészü-
letei zajlottak, tehát, hogy 1990 után 
hogyan folyjon majd az együttműkö-
dés, az volt az elképzelés, hogy a szer-
kesztési munkálatok rendben van-
nak, az tudományos együttműködés 
tehát maradjon, de a térkép eladása 
és terjesztése legyen piaci alapú. A 
Kartográfiai Vállalatnak van import-
export joga, szervezzék ők, vagy min-
den ország intézheti külön is, de azt 
már nem finanszírozzák a résztvevő 
országok. Már Radó felköszöntésekor 
is ott volt a levegőben, hogy ez így, 
ebben a formában nem nagyon fog 
tovább működni. Az NDK ekkor állt 
elő igazából azzal, hogy – mert ők 
erőltették a második kiadást – rájöt-
tek, hogy tulajdonképpen azt a pénzt, 
amit az ENSZ előírásai szerint a fej-
lődő országoknak kellene juttatni, 
úgy is oda lehet adni (ahogy a hol-
landok is csinálják), hogy valami 
terméket adunk. A hollandok kül-
földi diákokat fizettek, és azt mond-
ták, hogy ez a segély. Ennek nyomán 
jött az az ötlet, hogy készítsünk egy 

atlaszt, úgysincs Dél-Amerikában 
elég térkép, és ezzel tudjuk le ezt az 
ENSZ-segítségnyújtást. Ők támogat-
ták. Azt mondták, hogy legyen úgy, 
hogy az előkészítés közösen zajlik, 
utána pedig minden ország pró-
bálja meg értékesíteni a saját szel-
vényeit. Radó igazából ekkor, ’79-ben 
volt utoljára szerkesztőségi ülésen, 
utána ’80-ban Havannában volt a 
nagy SzOGSz-ülés, tehát a Szocialista 
Országok Geodéziai Szolgálatainak 
a találkozója, amelyen Radó már 
nem vett részt. Ezen már én képvi-
seltem Magyarországot. Akkor külön-
böző tudományos irányok voltak. 
A harmadik volt a kartográfia. Itt 
merült fel – éppen az NDK javas-
latára – hogy készüljön el a máso-
dik kiadása a térképnek. Havanna 
után következett Mongólia, azt köve-
tően pedig Phenjan. Azt el tudom 
képzelni, hogy valaki ebben az idő-
szakban már felvetette, hogy miért 
ne kapcsolódhatna be Vietnám is 
az együttműködésbe, de erről nem 
tudok többet.

SDZ: Mi lett a sorsa a második 
kiadásnak?

PVÁ: A második kiadásnak az lett 
a sorsa, hogy valamelyik konferenci-
ára három NDK-s Dél-Amerika szel-
vényt újra nyomtak, már a második 
kiadásnak megfelelően. Az elkép-
zelések szerint elkészült volna az 
egész Dél-Amerika kötet. A máso-
dik kiadás előkészítésében az új 
számozás elkészítéséig jutottunk el. 
Az volt a probléma, hogy a sarkvi-
déknél lévő átfedő sávot is normál 
számokkal jelölték, amit meg kellett 
változtatni, így az is egy „A” betűs szá-
mozást kapott. Megtörtént a szelvé-
nyek újraelosztása is. Magyarország 
ugyanazt a területet kapta, nagyon 
sok volt a magyar szerkesztésű 
Észak-Amerika térképlap. Az NDK 
azt a kínai szelvényt, amit koráb-
ban szerkesztett, átengedte másnak, 
úgyhogy ők eggyel kevesebb szelvényt 
kaptak. A román szelvényszám nem 
változott. A bolgár felelősségi terület 
változott, talán a szelvények száma 
is. A csehszlovák szelvényszám nőtt, 
mert az általuk térképezett terület 
Közép-Ázsia közepén megszakadt, és 
ekkor úgy döntöttek, hogy legyen tel-
jes Kelet-Ázsia az övék. Ezek voltak 

a változások. Elkészült az útmutató 
és az új jelkulcs, valamint egy új 
reklámanyag is, amit az NDK-ban 
állítottak össze és nyomtattak ki. A 
Földrajzi Közleményekben megje-
lent cikkembe (1998) beillesztettem 
ezt az anyagot, amely jól mutatja 
a változásokat. A kezdés elő lett 
készítve, na, de hát más idők jár-
tak, már Észak-Koreában is érző-
dött, hogy ez nagyon nehezen fog 
menni. Főleg úgy, hogy már koráb-
ban is látszott, hogy gondok voltak 
a terjesztéssel is. Akkoriban valame-
lyik konferencián javasolták, hogy 
a Kartográfia vállalja el a 2,5 milli-
ósra a rendelésgyűjtést. Hegyi Gyula 
(1913–200)] ettől mereven elzárkó-
zott, amit teljesen meg lehetett érteni, 
mert azt mondta, hogy „szerzek meg-
rendelést, és odaadom mondjuk a 
román félnek, hogy szállítsa le. Mi 
a biztosíték, hogy határidőre leszál-
lítja, aztán hogy abból a pénzből, 
amit neki átutalnak, én a rám eső 
részt megkapom, mert hogy végül is 
végig közvetítettem a megrendelést.” 
Úgyhogy a Kartográfia nemet mon-
dott a javaslatra. Hegyi Gyula főleg 
attól félt – ez volt a fő indok –, hogy 
rossz hírbe keveri a Kartográfiát, 
ha nem szállítják le időben a térké-
pet, ami nem volt alaptalan aggo-
dalom. Egy piaci alapú megrendelés 
teljesítését így pedig nem lehet szer-
vezni. Emiatt történt, hogy minden 
ország önállóan terjesztette az általa 
kiadott térképlapokat, és hát ez olyan 
is lett. Egy nyugati cég, amelyik venni 
akar egy térképsorozatot, nem fog 
hét országba levelet írni, hogy küldje-
nek el bizonyos szelvényeket, ráadá-
sul hét különböző valutában kellett 
volna fizetni, így ez teljesen életkép-
telen rendszer volt.

SDZ: Ezek szerint már akkor is 
nagyon nehéz lett volna a teljes soro-
zatot összegyűjteni?

PVÁ: Igen, nehéz lett volna. Egyetlen 
egy helyen volt kiállítva a teljes térkép-
sorozat. Ez érdekes, mert Radónak – ő 
sem értette, hogy miért – hihetetlen jó 
kapcsolatai voltak Japánban. Egyszer 
megkérdeztem egy japán illetőt, hogy 
miért szeretik ennyire Radót, sehol 
máshol nincs ilyen népszerűsége. Azt 
mondta, hogy hát azért, mert úgy néz 
ki, mint Buddha. Okinaván volt egy 
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tengeritérkép-kiállítás, és oda meghív-
ták Radót. Ha már kimegy oda, min-
denhova írt, és összeszedte a teljes 
sorozatot, kivitte, és a japánok készí-
tettek egy óriási földgömböt belőle, a 
két sarkvidéket pedig külön a falra 
illesztették.

SDZ: Tehát a térképsorozatot nem 
kiterítve mutatták be?

PVÁ: Nem, egy földgömbbé ragasz-
tották össze, és úgy lógatták fel. Az 
erről szóló tudósítás szerintem meg-
van valahol, mert Radó akkor meg-
szervezte, hogy egy tv-stáb is men-
jen vele. Kérdezte akkor, hogy miért 
nem megyek én is, mert ő úgy tudja, 
hogy a KISZ-nek van most pénze útra. 
Mondtam, hogy hát, ha Radó elvtárs 
odaszól, akkor rögtön megtalálják azt 
a pénzt a számomra, de ha én most 
odamegyek, akkor ki fognak röhögni. 
Soha életemben nem voltam a KISZ 
Központban, így nem is foglalkoztam 
vele. De ő magának elintézte. Baló 
(Baló György 1947–) egy tv-stábbal 
kint volt, és filmeztek.

SDZ: Tehát Papp-Váry úr nem uta-
zott ki végül?

PVÁ: Nem, nem voltam kint, de sok-
szor gondolkoztam azon, hogy meg 
kéne keresni Balót, hogy hol lehet ez 
az anyag, mert nagyon érdekes lenne. 
1977-ben megjelent orosz és német 
nyelven két kötet, (Kluge 1977), ame-
lyekben azok a tudományos munkák 
szerepeltek, amelyek arról szóltak, 
hogy hogyan készült a térkép. Az írá-
sok színvonala változó volt. Az utolsó 
cikket én állítottam össze – könnyű 
volt, mert hát Radó mellett voltam 
– azokat az anyagokat gyűjtöttem 
benne össze, amelyek a 2,5 milliósról 
addig, 1977-ig megjelentek.

SDZ: Köszönöm szépen az interjút, 
rendkívül tanulságos volt a korszak 
szakmai viszonyait tekintve.

2017. szeptember 20. 
Budapest, Országos Széchenyi 

Könyvtár Térképtár.

Jelen interjú, illetve a 2,5 milliós 
világtérképhez kötődő kutatások 
a Herder-Institut für Historische 
Ostmitteleuropaforschung (Marburg, 
Németország) kutatói ösztöndíjának 
támogatásával valósulhattak meg.
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Summary

The Карта Мира /World Map was a 
map series on scale 1:2,500,000, what 
was elaborated in the cooperation of 
various socialist countries: Hungary, 
German Democratic Republic, Soviet 
Union, Romania, Bulgaria, Poland 
and Czechoslovakia as well. The map 
series contained with the overlapping 
sheets 262 sheets (224 normal 
sheets and 38 overlapping sheets). 
The sheets of the first edition were 
published between 1964 and 1976. 
The editorial board meetings were 
between 1963 and 1979 in different 
cities of the participant countries. The 
head person of these meetings was 
Alexander Radó, the other member 
of the Hungarian delegation was 
Árpád Papp-Váry in the last years of 
the project. He participated on these 
meetings as the deputy of Radó from 
1973. In the earlier years of the project 
edited Papp-Váry more sheets of the 
map-serie, for example he elaborated 
the Winnipeg-sheet. In this interview 
I asked Mr. Árpád Papp-Váry about 
his experiences in the Karta Mira 
project.

Kulcsszavak: a térképészet története, 
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szocialista országokban, Papp-Váry 
Árpád, Radó Sándor
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200 éve született 
Kruspér István

Kruspér István a geodézia első magyar 
tudományos művelője. Elméleti és 
gyakorlati munkássága a geodézia 
és a metrológia területén jelentős. A 
műszaki felsőoktatás kiemelkedő egyé-
nisége volt. Meghatározó szerepet ját-
szott a méterrendszer hazai és nemzet-
közi bevezetésében. A modern magyar 
mérésügy egyik megteremtőjeként 
tartjuk számon.

Kruspér István 1818. január 
25-én született Miskolcon, ahol isko-
láit is végezte, majd joghallgató lett 
Késmárkon. Jogi tanulmányait félbe-
hagyva 1836-ban Lőcsén egy mérnök 
mellett gyakornoki tevékenységet 
látott el. 1841 és 1844 között a bécsi 
politechnikai intézetben (a mai Bécsi 
Műszaki Egyetem elődje) végezte egye-
temi tanulmányait. Végzés után ugyan-
itt 1844-től 1847-ig Simon Stampfer, a 
geodézia (gyakorlati mértan) profesz-
szora mellett tanársegédként tevékeny-
kedett. 1847 októberében Bécsben 
optikai, látszerészeti és finommecha-
nikai műhelyt nyitott, és szemüvegek, 
valamint látszerészeti eszközök árusí-
tásába fogott. Közben nyugat-európai 
tanulmányutakon vett részt, amelyek 
során megalapozta elméleti és gyakor-
lati tudását.

Kruspér István portréja 
a Vasárnapi Újságban 1876-ban

1850-ben meghívták a pesti József 
Ipartanoda [a mai Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
elődje] tanárának. Az első évben 
az elemi mennyiségtant és mértant 
oktatta, majd 1851 és 1867 között a gya-
korlati mértan és a mechanikai techno-
lógia tanára volt. Ezek mellett (helyet-
tesként) 1851–1857 között a felsőbb 
mennyiségtant, az 1863–1864. évek-
ben pedig a géptant, a mechanikát és a 
szerkezettant is tanította. Az Ipartanoda 
Műegyetemmé (BME) fejlesztésével 
1867-ben a geodézia tanára lett, és ezt 
követően már csak ezzel a tárggyal fog-
lalkozott nyugdíjba vonulásáig, 1894-
ig. Tanszékvezetése alatt a geodéziai 
mérőgyakorlatokat Visegrádon tartot-
ták, amelyek négynapos terepgyakorla-
tok voltak. 1871 és 1874 között a mér-
nöki és építészeti osztály dékánja volt. 
Egyetemi tanárként kiváló pedagógus 
volt. Tanítványai szerették és tisztelték. 
A 2002-ben fennállásának 225. évfor-
dulóját ünneplő, BME Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszéket (az egykori 
tanszékének mai jogutódja) ő vezette 
a leghosszabb ideig, 1851-től 1894-ig 
(Ádám és Homolya 2002).

Az 1860-as évek végére Kruspér 
István már jelentős szakmai tekintélyt 
szerzett. 1869 és 1871 között az általa 
elkészített tervek alapján, személyes 
felügyelete mellett végezték Pest város 
geodéziai felmérését. Rábízták Buda 
1872 és 1875 között elvégzett felmé-
résének, valamint Szeged város három-
szögelésének és szintezésének a felül-
vizsgálatát is.

Kruspér tanári – és egyben szak-
mai –  munkásságának fontos eleme 
az a könyve, amely 1868-ban (és vál-
tozatlan utánnyomásban 1869-ben) 
jelent meg. Címe: „Földmértan”, 
alcíme pedig „Kézikönyv, erdőszeti 
és műegyetemi más rokon intéze-
tek előadásaira és mérnöki haszná-
latra, különös tekintettel hazai viszo-
nyainkra”. A művet az MTA 1870-ben 
Akadémiai nagydíjjal tüntette ki, és 400 
arannyal jutalmazta. Nyomtatott formá-
ban ez az első magyar nyelvű geodé-
ziai kézikönyv, amelyről Arany János, 
az MTA akkori főtitkára az erre vonat-
kozó jelentésében a következőket írja 
(Keresztury 1964: 405. old.): „…a gya-
korlati mértant kimerítőleg tárgyalja; 

irodalmunkban úttörő; nemcsak a 
tudomány színvonalán áll, hanem 
azt sok részben előbbre viszi, gya-
korlati haszna jelentékeny és nagyon 
élénken érzett hézagot tölt ki.” A mű 
kéziratának lektorálására egyébként 
Arany János Szabó József geológus aka-
démikust kérte fel. A kézikönyv máso-
dik kiadásban 1885-ben jelent meg, 
amely felsőgeodéziai résszel bővült, 
mert az 1871–1872. tanévtől már ez 
is szerepelt a tananyagban. Kruspér e 
kiadásban tekintettel volt az időköz-
ben bevezetett méterrendszerre is.

Kruspér Istvánt 1867-ben a méter-
rendszer hazai bevezetésével fog-
lalkozó munkabizottság vezetésével 
bízták meg a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) keretében (Verő 
1976). Az akadémiai bizottság többek 
között azt javasolta, hogy a mértékegy-
ségek nevét ne fordítsák le magyarra, 
maradjon azok neve méter és kilo-
gramm, továbbá a szabványos alap-
mérték a Nagy Károly csillagász akadé-
mikus által korábban (1844) vásárolt, 
platinából készített méter- és kilo-
grammetalon legyen.

Kruspér István a magyar kormány 
megbízásából Szily Kálmán akadémi-
kussal együtt vitte ki Párizsba az MTA 
birtokában lévő, majd 1870 januárjá-
ban az állam tulajdonába került, Nagy 
Károly-féle méter- és kilogrammeta-
lont komparálás céljából, és végezték 
el francia szakértő bizottság közremű-
ködésével az összehasonlítást a párizsi 
ősetalonokkal (Mėtre et Kilogramme 
des Archives) 1870 áprilisában. Ekkor 
Kruspér egy hibát is felfedezett a fran-
cia komparátoron (Kruspér 1873). Az 
összehasonlító mérések eredményé-
nek birtokában törvényjavaslat készült, 
amelynek előkészítésében Kruspér 
István meghatározó szerepet játszott. 
A méterrendszer használatát elrendelő 
törvény szövegezésében ő maga szemé-
lyesen is részt vett. A törvényjavaslatot 
1874. április 20-án VIII. törvénycikk 
jelzéssel törvényerőre emelték. Ettől 
az időponttól kezdve (a nemzetközi 
méteregyezmény aláírása előtt már 
egy évvel) Magyarországon a méter és 
a kilogramm az egyedül és kizárólago-
san törvényes mértékegységek.

Megemlékezések



Megemlékezések

2018 / 4  (70. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

20

Kruspér István a Műegyetem aján-
lása alapján szintén Szily Kálmán 
akadémikussal együtt képviselte 
Magyarországot a párizsi méterérte-
kezleten 1870–1874 között, amelynek 
keretében aktív részt vállalt a nemzet-
közi méteregyezmény (Convention du 
Mėtre) előkészítésében. A többször 
összeült méterértekezlet célja lénye-
gében az volt, hogy a méter általános 
elfogadását ajánlja minden államnak, 
és javaslatot kellett tennie olyan nem-
zetközi szervezet létrehozására, mely a 
méterrendszer világméretű elterjesz-
tését intézi. (A javaslat szerint 1875-
ben életre hívott szervezetek az eredeti 
hármas tagozódásban ma is fennállnak 
és működnek.) Kruspér István már 
az 1870. augusztusi méterértekezlet-
ről és a korábbi kapcsolódó tudomá-
nyos tevékenységéről az 1871. feb-
ruár 13-án tartott akadémiai rendes 
tagsági székfoglaló előadásában beszá-
molt (Kruspér 1871). Kruspér diplo-
máciai sikert is aratott, mert az osztrák 
küldött akarata ellenére el tudta érni, 
hogy Magyarországot mint önálló álla-
mot vegyék figyelembe és külön sza-
vazati jogot kapjon (Regőczi 1968). 
A Nagy Károly-féle etalonok párizsi 
ellenőrzése és a méterértekezlet kere-
tében kifejtett kiváló szakmai munká-
jának elismeréséül egy szép, tenger-
kék, aranyozott sėvres-i porcelánváza 
őrzi nevét és a párizsi értekezlet emlé-
két, 1872-es évszámmal, amelyet csa-
ládja a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozott.

Kruspér Istvánnak a metrológia terü-
letén kifejtett eredményes tevékeny-
sége nemzetközi elismertségét jelzi az, 
hogy beválasztották a Nemzetközi Súly- 
és Mértékügyi Bizottságba (Comité 
Internationale des Poids et Mesures, 
CIPM). Ezt a tisztséget 15 éven át töl-
tötte be, 1879 és 1894 között. A szer-
vezetnek Kruspér idejében 12, jelen-
leg 18 állandó tagja van. Munkásságával 
nagyban hozzájárult a magyarországi 
mérésügy intézményi hátterének meg-
szervezéséhez is, mert kezdeménye-
zése és előterjesztése alapján állította 
fel a magyar kormány a Magyar Királyi 
Mértékhitelesítő Bizottságot, a későbbi 
Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 
elődjét, amelynek első vezetője ő volt 
1878–1894 között. Magyarország 1889-
ben megkapta a 14. sorszámú méter- és 

a 16. sorszámú kilogrammetalont, ame-
lyeket az 1891. évi VI. törvénycikk 
értelmében a Nagy Károly-féle etalo-
nok helyett törvényes alapmértékek-
nek tekintettek (a 16. sorszámú kilo-
grammetalon még ma is a törvényes 
alapmérték Magyarországon) (Ádám 
2017). A megszerzett etalonok vizs-
gálatához Kruspér István új, korszerű 
műszereket szerkesztett.

Oktatói tevékenysége és a geodézia 
(földmérés és térképészet) már akko-
riban is gyorsan fejlődő szakanya-
gának rendszerező leírása, továbbá 
metrológiai vizsgálatai mellett Kruspér 
jelentős műszertervezői munkásságot 
is kifejtett: a geodéziai mérőműszerek, 
különösen a szintezők egyes elemei-
nek módosításával, valamint távmérő-
műszerek fejlesztésével járult hozzá a 
földmérő mérnökök műszertárának 
gyarapításához. A műszertant gazdagí-
tották az optika tárgykörében folyta-
tott elméleti kutatásai is. Új szintező 
műszert (akkori nevén „lejtmérőt”) is 
tervezett, amelyet Németországban 
gyártottak. Az etalonok vizsgálatá-
hoz több új műszert szerkesztett, más 
műszereken javításokat hajtott végre. 
Műszereivel az 1878-i párizsi világki-
állításon ezüst-, az 1885. évi brüsszeli 
kiállításon pedig aranyérmet nyert. 
Több geodéziai műszerkonstrukcióját 
Budapesten a Bosnyák téri geodéziai 
székházban állították ki. 

Kruspér István szakmai és oktatói-
tudományos elfoglaltsága mellett sokat 
tett a magyar geodézia társadalmi úton 
történő támogatására is. Részt vett a 
Magyar Mérnök Egylet (későbbi nevén 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet, 
MMÉE) alapításában (1866), amely-
nek elnökhelyettese is volt. Ő volt az 
Egylet geodéziai („földmérészeti”) 
szakosztályának az első elnöke (1867–
1881). 1867-től 1884-ig működött az 
MMÉE Közlönyének szerkesztő bizott-
ságában, 1868-ban ő szerkesztette a 
Közlönyt.

Kruspér István kiemelkedően gaz-
dag szakmai-tudományos munkássá-
gát számos kitüntetéssel ismerték el. 
Az MTA a szabadságharc utáni első 
tagválasztó ülésén, 1858-ban leve-
lező tagjává, 1870-ben rendes tagjává, 
1899-ben pedig tiszteletbeli tagjává 
választotta. A Francia Tudományos 
Akadémia is tagjai sorába választotta 

1872-ben. Megkapta a Vaskorona 
rendet (1885) és a Lipót-rend lovag-
keresztjét (1894), a szerb Trakova-
rendet (1884) és a Francia Köztársaság 
Becsületrendje tiszti keresztjét (1894) 
is.

Tiszteletére a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek 
S z ö ve t s é g é n e k  ( M T E S Z ) 
Méréstechnikai és Automatizálási 
Tudományos Egyesülete (MATE) 
1956-ban Kruspér István-emlékérmet 
alapított a kiemelkedő társadalmi és 
tudományos tevékenység, a MATE szak-
lapjában megjelent, jelentős tudomá-
nyos eredményt ismertető cikkek 
jutalmazására.

Emlékének megőrzése céljából 
a BME Központi épületének aulájá-
ban áll mellszobra, a magasföldszint 
20-21. számú előadótermet róla nevez-
ték el; ez a Kruspér-terem, amely egy-
kori tanszéke mai jogutódja, a BME 
Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke 
mellett található. Emlékét őrzi még a 
Fiumei úti temetőben található sírem-
lék. Fővárosunk 1907-ben utcát neve-
zett el róla, mely a Műegyetem közelé-
ben található.

Dr. Ádám József
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100 éve született 
dr. Bezzegh László 
Kossuth-díjas 
műszertervező, 
egyetemi tanár.
A tudomány és a technika fejlődése 
a tragédiák és szenvedések mellett – 
a XX. sz. során – sok csodálatos aján-
dékot is adott az emberiségnek. Ha 
csak a repülésre gondolunk, láthatjuk, 
hogy a Wright testvérek 1903-as leve-
gőbe emelkedésétől Armstrong 1969-
es Holdra lépéséig az aviatika mekkora 
utat tett meg. Bezzegh László – mint a 
repülés szerelmese – szintén nagy utat 
járt be élete során: volt pilóta és kikép-
zőtiszt, kutatómérnök és légifénykép-
kiértékelő, fotogrammetriai műszerter-
vező és egyetemi tanár.

Bezzegh László 1917. augusztus 
19-én született a dél-erdélyi Lugoson 
(ma Romániához tartozik). Édesapja 
Lugoson volt gimnáziumi tanár, itt 
nevelkedett László szüleivel és két test-
vérével. Az 1920-as trianoni békedik-
tátum következtében apját az állásá-
ból elbocsátották, a család kénytelen 
volt repatriálni. Szombathelyen sike-
rült apjának tanári állást kapni, ezért a 
család itt telepedett le. A kis László itt 
járta ki – 1923–27 között – az elemi 
iskoláit, majd itt végezte el gimnáziumi 
tanulmányait is. Érettségi bizonyítvá-
nyának megszerzése után beiratko-
zott a Soproni Egyetem Erdőmérnöki 
karára.

Bezzegh Lászlót 1938-ban mint 
harmadéves egyetemi hallgatót 
sorkatonai szolgálatra behívták 
Nyíregyházára. Kárpátalja visszacsato-
lása után, 1939-ben Ungvárra helyez-
ték, majd 1940-ben – nagy örömére 
– felvették a légierőköz, és beosztot-
ták a Szombathelyi pilótaiskolába. 
1941 őszén zászlósi rangban, tarta-
lékos állományba helyezték. 1941 és 
1944 között, a Magyar Aero Szövetség 
keretében, repülőgép-vezetői elmé-
leti és gyakorlati oktatással foglal-
kozott, először Budaörsön, majd 
Marosvásárhelyen, Aknaszlatinán, 
Pécsett és végül Szombathelyen. 1944 
őszén a tartalékos állományból vissza-
hívták és beosztották a 101/2 sz. csata-
repülő századhoz, de üzemanyag hiá-
nya miatt felszállni már nem tudott 
(Bezzegh önéletrajza 1953).

Bezzegh László zászlósi egyenruhában

Bezzegh Lászlót – a totális mozgósí-
tás során 1945 márciusában Ausztriába 
vezényelték, azonban alakulatát titok-
ban elhagyta, és a háború végéig 
Sopronban rejtőzködött. 1945 máju-
sában azonnal bekapcsolódott a pol-
gári életbe, és részt vett Sopronban, 
Felsőszéplakon és Szárföldön a földosz-
tásban. 1945. november 2-án feleségül 
vette az akkor 22 éves Vértess Annát. 
1946 szeptemberében folytatta tanul-
mányait a Soproni Egyetemen, ahol 
1948 márciusában jeles eredményű 
államvizsgát tett, és ezzel megszerezte 
diplomáját. A vizsgabizottság elnöke 
Sébor János professzor volt (Bezzegh 
1953).

Bezzegh László tanulmányai befe-
jezése után állást vállalt az akkor ala-
kult Erdészeti Tudományos Intézetben 
(ERTI), ahol műszaki előadónak osztot-
ták be. Sokat foglalkozott a fotogram-
metria erdészeti alkalmazásának lehe-
tőségével. Önéletrajzában erről így írt: 
„A vállalat vezetősége felfigyelt ezen 
munkálkodásomra és továbbképzés 
céljából a Zürichi Műegyetemre kül-
dött ki egy nemzetközi fotogram-
metriai tanfolyamra.” A kiküldetést 
Madas András igazgató javaslatára 
az Országos Erdészeti Igazgatóság 
finanszírozta(Márkus 2010).

Bezzegh László 1949. február 1. és 
május 15. között (három és fél hóna-
pig) tartózkodott Svájcban. Ezalatt részt 
vett a Szövetségi Műszaki Főiskolán 
(később műegyetem) szervezett 6. 

nemzetközi fotogrammetriai tovább-
képző tanfolyamon. Az oktatók között 
olyan nemzetközi hírű kiválóságok 
voltak mint prof. dr. M. Zeller és prof. 
dr. F. Baeschlin, akik a Nemzetközi 
Fotogrammetriai Társaság vezetősé-
gében többször tisztséget vállaltak.

Bezzegh László svájci tartózkodása 
során meglátogatta Heerbruggban a 
Wild-gyárat, ahol tárgyalt a kereske-
delmi osztályvezetővel. Megállapodtak 
abban, hogy a gyár a magyar rendőr-
ség számára szállít egy A4-es típusú 
autográfot, mely földi sztereo-foto-
grammetriai kiértékelésre szolgált, és 
a közlekedési balesetek okainak kide-
rítéséhez nyújtott volna segítséget. (A 
műszerhez tartozott még két darab 
fotókamera is.) Az országba beérke-
zett műszer azonban nem került alkal-
mazásra. Az 50-es években átadták 
a Honvéd Térképészeti Intézetnek 
(HTI), ahonnan a 60-as években – 
oktatási célra – a székesfehérvári 
Földmérési Főiskolához került.

Bezzegh Lászlót – Svájcból való visz-
szatérése után – kinevezték az ERTI 
erdőrendezési osztályának vezetőjévé. 
1950 tavaszán „népgazdasági érdek-
ből” ezt az osztályt az FM erdőrende-
zési osztályához csatolták. Kutatási 
munkáihoz Bezzegh a HTI fotogram-
metriai műszereit vette igénybe. Ennek 
során került szorosabb kapcsolatba az 
Intézettel. Önéletrajzában erről így 
írt: „…1951 elején a honvédség meg-
keresett, hogy lépjek át a Néphadsereg 
kötelékébe és itt folytassam tevékeny-
ségemet. 1951. május 15-én kinevez-
tek mérnök őrnagynak és egyben a 
HTI tudományos kutatási osztálya 
vezetőjének. […] 1952. szeptember 
óta a Hadmérnöki Karon a fotogram-
metriát adom elő. 1953. január 1. óta 
a Műegyetem állományába tartozom, 
mint docens.”

Bezzegh Lászlót 1953. novem-
ber 2-án – saját kérésére – leszerel-
ték, és tartalékos állományba helyez-
ték. Ennek az volt az oka, hogy 
1953. szeptember 1-től a Magyar 
Optikai és Finommechanikai Kutató 
Laboratórium munkatársa lett. Ebben 
az intézményben Bezzegh a geodéziai 
műszerek (teodolitok, tachiméterek) 
továbbfejlesztésével foglalkozott. 
Az 56-os forradalom során – mint a 
Forradalmi Bizottság tagja – az MDP 
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tevékenységét bíráló kijelentéseket 
tett. Ezért 1957. június 30-án, a helyi 
pártszervezet (MSZMP) javaslatára 
elbocsátották. Ugyanakkor javasla-
tot tettek a lefokozására a Budapesti 
XI. kerületi Katonai Kiegészítő 
Parancsnokságnál. 1958. március 
31-én ez meg is történt.

Bezzegh Lászlót, 1957. augusztus 
1-én felvették a Magyar Optikai Művek 
(MOM) kutatási osztályára. A MOM-
ban a kördiagramm-tachiméterek ter-
vezésével és fejlesztésével foglalko-
zott. Nevéhez fűződik a MOM Ta-D1 
és a Te-D1 műszerek megalkotása; utób-
bit az 1958-as Brüsszeli Világkiállításon 
aranyéremmel (Grand Prix) tüntet-
ték ki. 1960. március 14-én Bezzegh 
munkásságát a Kormány (Schinagl 
Ferenccel megosztva) a Kossuth-díj II. 
fokozatával jutalmazta.

Te-D1 teodolit

Bezzegh élete további alakulásáról 
dr. Márkus István így írt: „1963-ban 
megkereste a Soproni Egyetem rektora, 
hogy felkérje a Földméréstani Tanszék 
vezetésére, Sébor János utódlására, aki 
ekkor már 74 éves volt. „Bezzegh 1963-
tól a tanszék docense, majd 1965-től 
(1978-as nyugállományba vonulásáig) 
mint kinevezett tanár a tanszék veze-
tője lett. Ismét Márkus Istvánt idézem: 
„Bezzegh professzort a szakmai köz-
vélemény, a több mint négy évtizedes 
"sébori iskola" méltó követőjeként tisz-
teli.” (Márkus 2010).

Bezzegh László 1966-ban Redukáló 
tachiméterek körívek közötti 

lécleolvasással c. disszertációját a 
Tudományos Minősítő bizottság 
(TMB) előtt, nyilvános vitában, sike-
resen megvédte, (opponensek: Hazay 
és Hoványi professzorok) és októ-
ber 10-én a „Műszaki Tudományok 
Kandidátusának” nyilvánították 
(Geodézia és Kartográfia 1967. 2. 
sz.).

Bezzegh László 1966-ban kére-
lemmel fordult a Honvédelmi 
Minisztériumhoz (HM), hogy tarta-
lékos mérnök őrnagyi rangját visz-
szakaphassa. Úgy gondolta, hogy a 
tíz évvel korábbi megbélyegzés oka-
fogyottá vált. (Ezért is változott meg 
a párt elnevezése). Kérelméhez csa-
tolta az egyetem rektorának: prof. dr. 
Gál Jánosnak és a párttitkárnak: prof. 
dr. Pankotai Gábornak kitűnő minősí-
tésű támogató levelét. A HM részéről 
dr. Lantos Gyula alezredes a kérelemre 
a következőket válaszolta: „Bezzegh 
László nagytudású, az újat szenve-
délyesen kereső lelkes mérnök, aki-
nek az 56-os zavaros nézeteit akkori 
munkahelyén eltúlozták. Magatartása 
ellen azóta nincs kifogás, ezért tarta-
lékos őrnaggyá történő kinevezését 
javaslom.” (Lantos 1966). Mindezen 
kitűnő minősítések ellenére – korábbi 
munkahelyének (HTI) tiltakozására – 
Bezzegh kérelmét a Budapesti XI. kerü-
leti Katonai Kiegészítő Parancsnokság 
elutasította.

Bezzegh László 1969–1971 között 
az Erdőmérnöki Kar dékánja volt. Ez 
idő tájt tervezte meg sztereo-fotogram-
metriai műszerét. A prototípus meg-
építéséhez a MOM nyújtott anyagi és 
technikai támogatást. A berendezés 
sorozatgyártására nem került sor, tekin-
tettel arra, hogy a kelet-európai orszá-
gok Zeiss- és Wild-műszerekkel voltak 
ellátva, ezért a MOM a műszer expor-
tálására esélyt nem látott. A műszer 
Bezzegh egyetemi tanársága idején 
oktatási célokat szolgált.

Bezzegh László több mint 24 évig 
(1962–1986) tagja volt a Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesület (GKE) elnöksé-
gének, és egy ideig tiszteletbeli társel-
nök is volt. Tevékenységéért 1970-ben 
Lázár deák emlékéremmel tüntették ki. 
Oktatói munkássága során számos szak-
előadást tartott a GKE Soproni csoport-
jában. Cikkei jelentek meg erdészeti 
és geodéziai szaklapokban, valamint 

készített egyetemi jegyzeteket is. 
(Bezzegh László teljes irodalmi munkás-
sága megtalálható az Erdésznagyjaink 
Arcképcsarnoka 25. számában, Nyugat-
Magyarországi Egyetemi Kiadó, Sopron 
2010). Bácsatyai László megemlékezé-
sében, a lapunkban a következőket írta: 
„Az Erdészeti és Faipari Egyetemen töl-
tött évei alatt kitűnt igen jó előadói és 
didaktikai érzékével, és a mérnökhall-
gatók százaival szerettette meg a geodé-
ziát és a fotogrammetriát. Szívesen fog-
lalkozott a hallgatókkal, […] és ápolta a 
selmeci hagyományokat is.” (Geodézia 
és Kartográfia 1990. 5. sz.).

Bezzegh László első felesége Vértess 
Anna krónikus betegségben szenve-
dett. Erről Bezzegh önéletrajzában így 
írt: „…feleségem nem dolgozik, amire 
erősen leromlott szervezete miatt nem 
is képes, testsúlya mindössze 41 kg. 
Otthon az én tanulmányaimat gépeli, és 
ábrákat rajzol részemre… Gyermekünk 
nincs, és valószínűleg nem is lehet.” 
(Megjegyzésem: Anna ekkor még csak 
30 éves volt.)

56 éves korában, 1979-ben hunyt el 
Sopronban. Hamvait a Vértess család 
keszthelyi kriptájában helyezték örök 
nyugalomra.

Bezzegh László második feleségével 
a Soproni Egyetemen ismerkedett meg. 
Munkakapcsolatban voltak, mivel Kitty 
az egyetem fotólaboratóriumában dol-
gozott. 1981 decemberében kötöt-
tek házasságot. Bezzegh nagyon örült 
ennek a kapcsolatnak, mert teljesülhe-
tett régi vágya: apa lehetett. Felesége 
ugyanis házasságukba hozta két gyer-
mekét: Zsilvölgyi Csabát és Andreát. 
Példás nevelőapa volt. Bezzegh László 
és Németh Irén (Kitty) közel 10 évig 
éltek együtt valóban boldogan, mely-
nek egy tragédia vetett véget. Erről 
Márkus István így írt: „Bezzegh László 
1990. május 27-én Zalacsányban éle-
tének 73. évében vétlen utasként köz-
úti baleset áldozatává vált egy sza-
bálytalanul közlekedő autós miatt.” 
Hamvasztása után, a katolikus egyház 
szertartása szerint, korábbi szándéká-
nak megfelelően, a keszthelyi teme-
tőben, a Vértess család kriptájában 
helyezték örök nyugalomra.

Bezzegh László, közvetlenül 
elhunyta előtt 1990. április 23-án 
rendfokozata visszaszerzése céljából 
ismét kérelemmel fordult a HM-hez. 
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Kérelmét a Rehabilitációs Bizottság 
kedvezően bírálta el, és a 130/1991. 
sz. parancsában, tartalékos őrnagyi 
rendfokozatát posztumusz visszaadta. 

Az erről szóló dokumentumot Szekeres 
István ezredes, a Bizottság elnöke 
Zsilvölgyi Csabának, 1991. július 16-án 
nyújtotta át. Ezzel egy régóta húzódó 
sérelem oldódott meg. Sajnos ezt az 
elégtételt Bezzegh László már nem 
érhette meg.

2010-ben, halálának 20. évfordulója 
alkalmával, ünnepélyes keretek között 
leplezték le Bezzegh László mellszob-
rát a Soproni Egyetem botanikus kertjé-
ben. Az emlékművet – közadakozásból 
– Kutas László szobrászművész készí-
tette. Dr. Péterfalvi József professzor 
a következő szavakkal méltatta az ese-
ményt: „Bízunk abban, hogy a szobor 
jelenléte a bezzegh-i szellemiség jelké-
peként erősít és buzdít bennünket és 
sarkall hasonló értékek létrehozására, 
mint amit volt professzorunk alkotott.” 
(Márkus, Sopron 2010).

Végezetül, de nem utolsósorban, 
köszönetemet fejezem ki mindazoknak 

a személyeknek, akik szóban vagy írás-
ban, illetve dokumentumokkal segí-
tettek, hogy ez az összeállítás elké-
szülhessen. Külön köszönet illeti dr. 
Sági Éva levéltárvezetőt, (Soproni 
Egyetem) Gál Attila irattárost (HM HIM 
Hadtörténelmi Levéltár), dr. Márkus 
István professzort (Soproni Egyetem), 
Bezzegh Lászlónét (sz. Németh Irén 
Kitty) és fiát Zsilvölgyi Csabát az ada-
tokért és információkért, melyekkel a 
visszaemlékezés értékét és hitelességét 
nagymértékben emelték.

Születésének 100. évfordulóján 
hálás szívvel emlékezzünk Bezzegh 
László erdőmérnökre, Kossuth-díjas 
műszerfejlesztőre, a Soproni Egyetem 
egykori professzorára, a magyar geo-
dézia és fotogrammetria tudományá-
nak lelkes művelőjére.

Dr. Székely Domokos

Bezzegh László mellszobra

Rendezvények

Beszámoló a Nemzetközi 
Földmérő Szövetség (FIG) 
XVI. Kongresszusáról

A Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(FIG) a törökországi Isztambulban tar-
totta XXVI. Kongresszusát 2018. május 
6–11 között, mely a világ földmérő és 
térinformatikus szakembereinek négy-
évente megrendezendő legnagyobb 
eseménye. A FIG 1878. július 18–20. 
között tartotta első konferenciáját, így 
az esemény közel egybeesett a FIG ala-
pításának 140 éves évfordulójával.

Társaságunkat Zalaba Piroska 
(Agrárminisztérium, Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály, FIG Nemzeti 
Bizottság, elnök), Varga Felicián 
főosztályvezető-helyettes, Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
(BFKH FTFF, választmányi tag) és Iván 
Gyula földügyi főtanácsadó (BFKH 
FTFF, főtitkárhelyettes) képviselte.

A kongresszus nagyságára jel-
lemző, hogy több, mint 2 300 részt-
vevője volt a világ számos országából. 
A FIG most is az éves konferenciával 

együtt tartotta a közgyűlését, mely-
nek első napján 58, míg az utolsó 
napján összesen 71 tagszervezet kép-
viselője vett részt. A közgyűlés első 
napján a FIG hazai tagszervezetének 
(Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság, MFTTT) egyet-
len képviselője sem tudott részt venni 
(utazási okok miatt), míg a második 
napon (május 11-én) Iván Gyula föld-
ügyi látta el hazánk képviseletét.

A közgyűlésen hozták meg az elkö-
vetkezendő négy év fontosabb dönté-
seit, a tagszervezetek szavazatai alap-
ján. A főbb döntések a következők 
voltak:

 – A FIG új elnöke: Prof. Dr. Rudolf 
Staiger, DVW (Németország) 
(választott)

 – A FIG új alelnökei: Diane Dumashie, 
RICS (Egyesült Királyság) (válasz-
tott), Jixian Zhang, CSSMG (Kína) 
(választott)

 – A FIG új bizottsági elnökei: 1. tábl.
A közgyűlés szavazott a 2022. évi FIG 
Kongresszus helyszínéről is, melyre két 
város, a floridai Orlando, és a dél-afri-
kai Fokváros adott be pályázatot. Végül 

Fokváros került ki győztesen a szava-
zásból, így ott rendezik meg a 2022. 
évi FIG Kongresszust.

A közgyűlés döntött két új tag, 
illetve 7 társult és tudományos tag fel-
vételéről is.

A kongresszus szakmai programjába 
a magyar kiutazók május 8-án tudtak 
bekapcsolódni.

A kongresszus mottójához kapcso-
lódva: „Átölelve okos világunkat ahol a 
földrészek kapcsolódnak: növelve a tár-
sadalmak térinformatikai érettségét” 
(Embracing our smart world where 
the continents connect: enhancing 
the geospatial maturity of societies), 
négy plenáris ülést tartottak, melyek 
témái a következők voltak:

 – Városfejlesztés,
 – A szakmánkban használt modern 

technológiák,
 – Vidékfejlesztés,
 – Térben tudatos társadalmak.

A kongresszus statisztikai adatai min-
dent elmondanak annak méreteiről: A 
négy nap alatt több, mint 100 szekció-
ülés folyt párhuzamosan. Több, mint 
400 előadás hangzott el. 11 közös 



Rendezvények

2018 / 4  (70. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

24

szekcióülést tartottak a Világbankkal, 
az ENSZ-HABITAT (Emberi települések 
szervezete), és az ENSZ Élelmezésügyi 
és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) 
közösen. Összesen 63 műszaki szekció-
ülést tartottak.

Iván Gyula a „Kataszter – egy teljesen 
digitális világ felé” című szekcióban 
„Challenges in Technology, Society and 
Policy - How They Influence Cadastre 
and Land Management” (Kihívások 
a technológiában, társadalomban és 
politikában – hogyan befolyásolják a 
katasztert és a földügyi menedzsmen-
tet) címmel sikeres előadást tartott.

Iván Gyula, a bizottság alelnöke-
ként, szintén részt vett a Kataszteri és 
Földügyi Menedzsment Bizottság talál-
kozóján, ahol előadást tartott a bizott-
ságban végzett tevékenységéről.

A szakmánkban használt modern 
technológiák plenáris ülésen érdekes 
előadást hallottunk Juergen Doldtól 
(a HEXAGON Geosystems elnöké-
től) a modern technológiák alkalma-
zásáról. Előadásából kiemelnénk egy 
érdekes megjegyzést, hogy a digitali-
zálás (angolul digitization) nem ugyan-
azt jelenti, mint a digitalizáció (ango-
lul digitalization). Míg a digitalizálás 
valamely dolog digitális formátumúvá 
alakítását jelenti, addig a digitalizáció 
a folyamatok, eljárások digitális leké-
pezését jelenti. A két fogalom elkü-
lönítése létfontosságú a fejlesztések 
során.

SeeLiang a Nemzetközi Építési 
Mérési Szabványokról (International 
Construction Measurement Standards, 
ICMS) tartott előadást. Az ICMS kiin-
dulási alapja a 2009-ben kötött Kuala 
Lumpur-i Egyezmény volt, melyben 
több nemzetközi szervezet (köztük 
a FIG), megállapodott abban, hogy 

létrehoznak egy olyan világszintű szab-
ványt, mely alapján mérni lehet a külön-
böző beruházások költségeit, értékét. 
A megoldásnak óriási jelentősége van, 
hiszen a világ építési beruházásai 2017-
ben 10 400 milliárd USD-t tettek ki, míg 
2022-re ezt az értéket 12 400 milliárd 
USD-re becsülik. Jelenleg 44 szakmai 
szervezet kapcsolódott be a munkába, 
de szívesen várnak még jelentkezőket. 
A szabvány első kiadása 2017 júliusá-
ban jelent meg és letölthető a követ-
kező weblapról: https://icms-coalition.
org/the-standard/

A plenáris ülés következő elő-
adója Charles Toth (Tóth Károly), 
az Ohiói Egyetem Műholdas 
Helymeghatározás és Inerciális 
Navigáció Laboratóriumának veze-
tője, a Nemzetközi Fotogrammetriai 
és Távérzékelési Társaság (ISPRS) alel-
nöke volt. Előadásában az okos város-
okkal kapcsolatos kutatási eredmé-
nyeikről számolt be. Kiemelte az ún. 
okos-mobilitás jelentőségét, mely az 
emberek és termékek mozgását jelenti, 
balesetek és halálesetek, ökológiai 
lábnyomok és stressz nélkül. Ehhez 
viszont nélkülözhetetlenek a külön-
böző navigációs és helymeghatározó 
rendszerek, beleértve a szenzorokat, 
illetve azt a tudást, mellyel a földmé-
rők és geoinformatikusok rendelkez-
nek. Külön kitért az önvezető jármű-
vek kérdésére is, mellyel kapcsolatban 
laboratóriumuk kutatásokat végez. 
Véleménye szerint a jövő technológiái 
közül az önvezető járművek lesznek 
azok, melyek a lehető legpontosabb és 
legfrissebb téradatokat követelik meg, 
ezek előállítása pedig a földmérő- és 
geoinformatikus-szakma feladata.

A plenáris ülést követően a tár-
sult tagok (mint a BFKH) vezetőinek 

szervezett zártkörű fóru-
mon vettünk részt. Az 
ülést Arvo Kokkonen, a 
Finn Állami Földmérés 
(National Land Survey 
of Finland) főigazgatója 
vezette. Felvezető előadá-
sában a robotizáció és az 
automatikus döntéshoza-
tal lehetőségeiről beszélt 
Finnországban. Kifejtette, 
hogy elindultak a kísérle-
tek bizonyos üzleti folya-
matok automatizációja felé 
(ilyen pl. a jelzálogjog auto-

matizált bejegyzése), azonban teljes 
sikerről még nem lehet beszámolni. 
Véleménye szerint a bonyolult ingat-
lan-nyilvántartási ügyeket a jövőben 
sem lehet majd automatizálni.

John Kedar, az Egyesült Királyság 
Térképészeti Szolgálatától (Ordnance 
Survey, UK), a nemzeti térinformati-
kai ügynökségek jövőjéről tartott elő-
adást. Érdekes idézetet olvasott fel az 
Egyesült Királyság 2017. november 
22-én elfogadott költségvetéséből:

„A lehetséges gazdasági értéke ezen 
(tér)adatoknak hatalmas. A digitális 
gazdaság növekedésének maximali-
zálása érdekében […] a Kormány egy 
új Téradat Bizottságot hoz létre a stra-
tégiai felügyelet biztosítására.”

Úgy érezzük, hogy hazánkban is 
hasznos lenne hasonló megoldást hasz-
nálni a Nemzeti Téradat-infrastruktúra 
létrehozásának felügyeletére.

Előadásának lényegi pontja volt, 
hogy az „Egyszer gyűjtsük össze (az 
adatot), és sokan használjuk” straté-
gia, valamint az, hogy ezen adatokat 
ugyanazon a fizikai és digitális adatinf-
rastruktúrán keresztül használja a nem-
zetgazdaság összes szereplője, nem 
egy projekt, hanem egy nemzeti 
infrastruktúra. A térképészeti szol-
gálatok jelenleg sok kihívással néznek 
szembe. Ilyen a negyedik ipari forra-
dalom, az adatok karbantartása, a tech-
nológiai váltások, a közfeladatok, nyílt 
adatok és üzleti érdekek ellentéte és 
számos más faktor. A jövőben a térké-
pészeti szolgálatoknak nyitottabbak-
nak kell lenniük a felhasználóik felé, 
közelebbi kapcsolatot kell kiépíteniük 
a vállalkozókkal és a magánszférával, az 
új technológiák elsajátításában is élen 
kell járniuk.

bizottság megnevezése név kinevezés módja

Szakmai szabványok és gyakorlat Winnie Shiu, CSSMG (Kína) választott

Szakmai oktatás David Mitchell, SSSI (Ausztrália) kinevezett

Térbeli Információmenedzsment Hartmut Müller, DVW (Németország) választott

Vízrajz nincs a Tanács nevezi ki

Helymeghatározás és mérés Dan Roman, NSPS (USA) választott

Mérnökgeodézia Maria Joao Henriques, OE-CEG (Portugália) választott

Kataszter és Földügyi Menedzsment Daniel Paez, CSS (Kolumbia) választott

Területrendezés és -fejlesztés Marije Louwsma, GIN (Hollandia) választott

Ingatlanértékelés és menedzsment Ben Elder, RICS (Egyesült Királyság) választott

Építési gazdaságtan és menedzsment Alan Muse, RICS (Egyesült Királyság) választott

1 táblázat: Új bizottsági elnökök:
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A vidékfejlesztéssel foglalkozó ple-
náris ülésen Michael Klaus, a Hanss 
Seidel Alapítványtól, a vidékfejlesz-
tés és az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Céljainak összefüggéseiről tartott 
érdekes előadást. Véleménye szerint 
a vidékfejlesztés nemcsak mezőgaz-
dasági fejlesztést, hanem sokkal töb-
bet jelent annál. A vidékfejlesztés egy 
stratégia, melynek célja a vidéki embe-
rek gazdasági és társadalmi életének 
a folyamatos fejlesztése. Véleménye 
szerint egy új vidékfejlesztési paradig-
mára van szükség, ahol:

 – alapelvi szinten a csak mezőgazda-
sági területre való fókuszálás helyett 
váltani kell a mezőgazdasági terüle-
tek és a régiók, városok közötti kap-
csolatokra,

 – a célterületek szintjén a mező-
gazdasági közösségekről a 
multiszektoriális megoldásokra,

 – a projektalapú megközelítés helyett 
tartalomkoncentrált (társadalmi, 
intézményi, gazdasági) megoldáso-
kat kell használni,

 – a szereplőknél váltani kell a kor-
mányzati szereplőkről, földművelők-
ről a sokcélú, részvételi alapú meg-
oldásokra,

 – a fő eszközök szintjén váltani kell a 
támogatásokról a befektetésekre.

Mindezek megvalósításához pedig 
szükség van egy stabil földügyi igaz-
gatási rendszerre, mely a vidékfej-
lesztés és a nemzetgazdaság alapvető 
infrastruktúrája.

A Térben Tudatos Társadalmak 
plenáris ülésről a szingapúri elő-
adást emelnénk ki. Az előadás címe 
is figyelemfelhívó volt: „Egy térben 
tudatos okos nemzet felé” (Towards 
a Spatially Enabled Smart Nation). 
Véleményük szerint a jövő városaiban 
olyan megoldásokat kell majd hasz-
nálni, melyek biztosítják azok fenn-
tarthatóságát és rugalmasságát. Ezt a 
sokféle okostechnológiában (smart 
technologies) látják. Az okosmobilitást 
2030-ra tervezik kidolgozni. A valós 
idejű nyomkövetésre drónalapú, légi 
közlekedési rendszert akarnak kidol-
gozni, míg az egész városállamot a 
szenzorok hálózatával akarják lefedni. 
A téradatokat két osztályba sorolják, az 
egyik mely a felhasználó helyzetét jel-
lemzi (GNSS-szolgáltatások, geodéziai 
referencia), míg a másik a felhasználó 

környezetét mutatja meg (kataszter, 
topográfia, tematikus térképek). Az 
előadásban még számos technikai meg-
oldást mutattak be (pl. önvezető jár-
művek, okosdaruk stb.), melyet hasz-
nálni szeretnének, de terjedelmi okok 
miatt ezzel most részleteiben nem fog-
lalkozunk. A térben tudatos okos nem-
zet kialakításában a földmérő szakem-
bereknek kulcsszerepük lesz, hiszen 
ők biztosítják a működéshez szüksé-
ges geometriai keretet.

A következő szekcióüléseken első-
sorban különböző műszaki megoldá-
sokat, esettanulmányokat mutattak be. 
Szervezési problémát jelentett (mellyel 
a FIG már régóta küzd), hogy elsősor-
ban az előadók igen magas létszáma 
miatt nem volt idő igazából kifejteni 
a témákat. 

A FIG XXVI. Kongresszusa ismét 
bebizonyította, hogy a földmérő és tér-
informatikus szakmának nagy gazda-
sági, politikai és társadalmi elismert-
sége van szerte a világban. A téradatok 
jelentősége, azok felhasználhatósága 
egyre növekszik. Ha figyelembe vesz-
szük a téradatok felhasználását a föld-
ügyben, a vízügy, a természetvédelem, 
a környezetvédelem, a katasztrófavé-
delem, a klímaváltozás területén és 
még folytathatnánk a felsorolást, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a Kongresszus 
átfogó képet adott a fenntartható gaz-
dasági, társadalmi és környezeti fej-
lődés érdekében jelenleg folyó és 
jövőbeni kutatásokról és kihívások-
ról. Egyet lehet érteni az OECD 2015-
ös meghatározásával: „Az adatok inf-
rastrukturális erőforrások (a tőke 
egy formája), melyek kimeríthetetle-
nek és elméletileg korlátlan célokra 
felhasználhatók.”

Az adatok infrastrukturális megkö-
zelítésére hazánkban is nagyobb figyel-
met kéne fordítani.

Iván Gyula

***

LADM-munkaülés 
Zágrábban

A Horvát Földmérési Társaság – 
együttműködésben a Horvát Állami 
Földmérési Szervezettel, a Zágrábi 
Egyetem Geodéziai Karával, a Delfti 

Műszaki Egyetemmel (Hollandia), a 
Holland Kataszterrel és a Nemzetközi 
Földmérő Szövetség Kataszteri és 
Földügyi Menedzsment Bizottságával 
– rendezte meg a VI. Horvát Kataszteri 
Kongresszust, valamint az LADM 2018 
munkaülést Zágrábban, 2018. április 
11–14. között.

A Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet (International Organization 
for Standardization, ISO) által 2012-
ben elfogadott ISO 19152:2012 szab-
vány (Land Administration Domain 
Model, Földügyi Igazgatási Modell, a 
továbbiakban LADM) a földügyi igaz-
gatás (ingatlan-nyilvántartás) világ-
szinten elfogadott megoldásait tartal-
mazza, mely szervesen tud illeszkedni 
bármilyen jogi környezetbe. Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályának (BFKH FTFF) jogelődje, 
a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(FÖMI) aktívan részt vett a szabvány 
kidolgozásában, egy nemzetközi mun-
kacsoport keretében.

Iván Gyula a szabvány elfogadása 
óta is aktívan részt vesz ebben a mun-
kában, így az LADM 2018 munka-
ülés programbizottságának is tagja 
volt. A 2018-as munkaülés témája 
elsősorban a szabvány alkalmazásá-
ban szerzett tapasztalatok összegzése, 
értékelése, illetve a szabvány tovább-
fejlesztési irányainak meghatáro-
zása volt. A munkaülést közösen szer-
vezték a Horvátország VI. Kataszteri 
Kongresszusával, azonban az LADM-
mel kapcsolatos témákat külön szek-
cióüléseken tárgyalták.

Az LADM-munkaülés első szekcióját 
a horvát kongresszus előtti napon tar-
tották. A szabványt kidolgozó munka-
csoport nevében Peter van Oosterom 
és Christiaan Lemmen (Hollandia), 
tartottak egy összefoglalót a szabvány 
jelenlegi státuszáról. Megemlítették, 
hogy a munkaülés után összegzik a 
tapasztalatokat, kidolgozzák a szabvány 
módosítási javaslatait, és azt átnyújtják 
a Nemzetköz Földmérő Szövetségnek 
(FIG), mely hivatalosan is megküldi 
azt az ISO-nak, a szabvány megújítása 
érdekében.

A horvát kollégák az LADM új kiegé-
szítésének (az ingatlan-értékelési 
modulnak), a horvátországi alkalma-
zásáról értekeztek. Horvátországban 
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jelenleg nincs egységes ingatlanadó 
(akárcsak hazánkban), azonban gazda-
ságpolitikai célból úgy tervezték, hogy 
2017-ben bevezetik, ami nem sikerült, 
elsősorban a társadalmi-politikai ellen-
állás miatt. Az LADM-kiegészítést meg-
vizsgálva a tervezett ingatlan-értékelési 
rendszerük erős kompatibilitást mutat 
a nemzetközi megoldással.

A következő előadás az LADM ingat-
lan-értékelési kiegészítésének adatbá-
zisszintű, Törökországbeli megvalósí-
tásával foglalkozott. Bemutatták azt az 
adatbázismodellt, melyet a török ingat-
lan-értékelési folyamatban használnak. 
Az adatbázis kialakításához Oracle 11g 
adatbázis-kezelőt, míg grafikus inter-
fészként a QGIS szabad forráskódú 
szoftvert használták.

Hollandiából érkező előadók tar-
tották előadást a holland kataszteri 
térképek, LADM-alapú, szemantikus 
gazdagításáról és felújításáról. A jelen-
legi felújítási programjuk célja minő-
ségleírást és metaadatokat biztosí-
tani minden egyes határvonalra, és 
geometriailag korrigálni a meglévő 
határvonalakat. Ennek érdekében a 
földrészlethatárokat önálló entitás-
ként kezelik, és közvetlen kapcsolatot 
teremtenek a vázrajzok és a kataszteri 
térkép között. A projekt megvalósítá-
sához az LADM-ben definiált elveket 
használják.

A következő szekció a 3D-s katasz-
teri megoldások és az LADM kapcso-
lódásáról szólt.

Az első előadás a maláj tapasztala-
tokat mutatta be az LADM 3D-s katasz-
terben történő felhasználásában. 
Bemutatták az LADM maláj változa-
tát mind műszaki, mind igazgatási 
szempontból. Megállapították, hogy a 
svájci INTERLIS LADM-es megoldása 
nagyon hatékony volt a 3D-s megoldá-
sok bevezetésekor.

Az ausztráliai Melbourne-i Egyetem 
előadása az LADM- és az IFC-szabvány 
integrált adatmodelljéről szólt, mely-
lyel a jogi és fizikai objektumokat haté-
konyan lehet integrálni egy modellbe. 
Az IFC- (Industry Foundation Classes 
– Ipari alaposztályok) szabvány az épí-
tőipari objektumok leírását szolgáló 
megoldás. Az előadás az IFC által defi-
niált fizikai objektumok (pl. falak, alap-
zatok stb.) és az LADM által definiált 
jogi terek integrációjának megoldását 

mutatta be, mely hatékony megoldás 
lehet az LADM által definiált modell 
jobb megértéséhez és továbbfejleszté-
séhez. (Pl.: egy állampolgárt az érdekli, 
hogy kié az adott fal, nem az ingatlan 
kiterjedésével foglalkozik).

Szó esett a 3D-s kataszteri objek-
tumok megjelenítésről, mely témá-
val eddig igen kevesen foglalkoz-
tak. Lehetséges megoldásokat 
mutattak be azok ábrázolására, ter-
jesztésére az LADM-mel kompatibilis 
adatmodellekben.

A következő szekció az LADM-en 
alapuló földügyi eljárásokkal 
foglalkozott.

Az első előadás a munkafolyamat-
menedzsmentrendszerek (Workflow 
Management Systems, a továbbiakban 
WFMS) földügyi igazgatási rendszerek-
ben történő alkalmazását tárgyalta. A 
WFMS hatékony eljárásrendszert tud 
kialakítani, melyre minden igazgatási 
rendszernek szüksége van. A kutatás 
a WFMS térbeli (LADM-alapú) objek-
tumok menedzsmentjében történő 
alkalmazásával foglalkozott. A teszt-
terület 2D-s földrészletekre terjedt 
ki. Megállapították, hogy sikerült a 
földrészletek tranzakcióit WFMS-sel 
modellezni, LADM-alapú környezet-
ben. A WFMS hatékonyan integrálható 
az LADM által definiált struktúrába.

Az ESRI cég bemutatta az LADM alkal-
mazását ARG/GIS környezetben.

A következő szekció az LADM 
alkalmazásának tapasztalataival 
foglalkozott.

Az LADM alapon kifejlesztett föld-
ügyi adat- és folyamatmodellek tapasz-
talatairól számoltak be közös elő-
adásukban cseh, szerb, lengyel és 
horvát kollégáink. Megállapították, 
hogy egy valódi 3D-s kataszter beve-
zetéséhez mindenképpen érdemes 
az LADM megoldásából kiindulni. 
Horvátország az egységes ingatlan-
nyilvántartási rendszerük bevezeté-
sekor (2018. január) sikeresen alkal-
mazta az LADM-et, azonban egyéb 
okokból az egységes ingatlan-nyil-
vántartási rendszert nem sikerült 
még bevezetni. Csehországban a BIM-
objektumokat tervezik bevezetni a 
3D-s kataszter alkalmazásánál, LADM 
alapon. Az eredmények hasonlóak vol-
tak Szerbiában és Lengyelországban 
is. A török előadásban is az LADM 

hasznosságát és eredményességét 
emelték ki.

A következő szekció a műszaki 
modellekről és azok megvalósításról 
szólt.

Az első előadásban az egységes, 
nemzetközi kódlista megvalósításáról 
és azok menedzsmentjéről volt szó. 
Javaslatot tettek arra, hogy az LADM-ben 
alkalmazott kódokat, az ISO, az OGC 
(Nyílt Térinformatikai Konzorcium – 
Open GeoSpatial Consortium) és a FIG 
között aláírt együttműködési megálla-
podásba kéne foglalni.

Érdekes előadás volt az építménye-
ken belüli navigációval foglalkozó pre-
zentáció. Ebben javaslatot tettek az 
OGC IndoorGML szabvány és az LADM 
integrációjára. Kolumbiai előadás fog-
lalkozott az INTERLIS alkalmazásával 
létrehozott fizikai LADM-modell meg-
valósításával. Az INTERLIS LADM funk-
ciója, csupán néhány, utólagos, fizikai-
lag szükséges módosítás után, működő 
fizikai adatbázist hoz létre (megállapí-
tásuk szerint).

A szekció utolsó előadása szintén 
az INTERLIS LADM megoldásával fog-
lalkozott, azonban az ingatlan-értéke-
lési megoldásával, Törökországban. 
Véleményük szerint az INTERLIS-
megoldás maximálisan kielégíti az 
elvárt követelményeket az ingatlan-
értékelés esetén is.

A munkaülés utolsó szekciója az 
LADM tengeri kataszternél történő 
alkalmazásáról szólt, illetve a szabvány 
megújításának folyamatát mutatták be 
az LADM munkacsoport vezetői.

A munkaülés ismét megerősítette, 
hogy az LADM a földügyi igazgatás 
elmúlt évtizedének egyik legfontosabb 
fejlesztési eredménye. Egy közös, „világ-
nyelvet” teremtett a különböző ingat-
lan-nyilvántartási rendszerek közötti 
kommunikációra; fogalmi alapot képez 
az ingatlan-nyilvántartási rendszerek 
létrehozására és továbbfejlesztésére. 
Az LADM folyamatos fejlesztése is azt 
mutatja, hogy igény van egy hasonló, 
szabványosított fogalmi környezetre a 
földügyi igazgatás és ingatlan-nyilván-
tartás területén. Eredményeinek, meg-
oldásainak felhasználása a hazai föld-
ügyi fejlesztések területén is komolyan 
megfontolandó.

Iván Gyula
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Szakmai kirándulás 
Kismartonba

A Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság és a Vas Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztálya Erich Imrek okle-
veles mérnök, a BEV alaphálózati osz-
tályvezetője segítségével 2018. június 
5-ére szakmai kirándulást szervezett 
Eisenstadtba (Kismartonba), a felmé-
rési hivatalba. Osztrák barátunk (bur-
genlandi magyar szülők gyermeke) 
idén nyugállományba vonul, ezért kel-
lett megragadni az alkalmat, hogy ez 
a találkozó, szakmai kapcsolatfelvé-
tel létrejöhessen. (Imrek Erich mér-
nök úr már tartott nekünk előadást 
a 2012 novemberében megrende-
zett Szombathelyi Földmérőnapon 
az osztrák alaphálózatokról, valamint 
2016 szeptemberében Selmecbányán a 
napórákról.) Örültünk, hogy Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya 
képviseletében Busics Imre osztályve-
zető és Sebők Tamás kollégája, vala-
mint a friss Lázár deák emlékérme-
sünk, Picur (Csizmadia Mihályné) is 
részt tudott venni a szakmai tanul-
mányutunkon. A cél az osztrák állami 
földmérés, az ingatlankataszter, annak 
térképi szegmense és az osztrák mun-
kakörülmények megismerése volt.

Öt autóval és egy kisbusszal 
indult a konvoj Szombathelyről. A 

Kőszeg–Felsőpulya–Kismarton útvo-
nalon a 28 fős csapat 9 órakor megér-
kezett a BEV kismartoni irodájába. Az 
osztrák kollégák nagyon barátságosan, 
kedvesen fogadtak bennünket. Már 
kávézás közben megtekinthetők vol-
tak a felvételi előrajzok, kőnyomatos és 
egyéb papíralapú kataszteri térképek. 
Az Osztrák–Magyar Monarchiabeli 
közös múlt miatt sok ismerős mun-
karésszel találkoztunk. A kismartoni 
kollégák szívesen válaszoltak a papír-
alapú archív anyagokkal kapcsolatos 
kérdéseinkre.

Karl Kast a felmérési iroda veze-
tője tartott előadást, amit Imrek Erich 
úr fordított magyarra. (Kast úr egyik 
nagyapja jól beszélte a nyelvünket, de 
az irodavezető úr már csak pár szót 
tud magyarul.) A kataszteri térképe-
zés német–magyar szaknyelvét hamar 
elsajátíthatta az, akinek volt valameny-
nyi német nyelvtudása. Előadásában 
beszélt az ingatlankataszter kezdete-
iről, az osztrák rendszer kettősségé-
ről (telekkönyv, felmérési hivatal), a 
papíralapú nyilvántartás anomáliái-
ról, a digitalizáció elindulásáról, annak 
jelenlegi állásáról, az adatok nyilván-
tartásáról, az adatszolgáltatásról, a vál-
tozások vezetéséről, a jelenleg alkal-
mazott informatikai megoldásról. 
(Az osztrák ingatlankataszter részle-
tesebb leírása – terveink szerint – a 
későbbiekben várható.) A budapesti 
és a Vas megyei kollégák több kérdést 
is feltettek a rendszer működésével 

kapcsolatban. Előkerült az alappon-
tok és vetületi rendszerek témája, az 
osztrák magán mérnöki irodák tevé-
kenysége, adatok szolgáltatása, a vál-
tozási anyagok rendszerbe illesztése 
stb. Röviden összehasonlítást nyert 
az osztrák és magyar rendszer, bemu-
tatták, hogy mik a hasonlóságok és az 
eltérések.

Az előadást megköszönve átadtuk 
ajándékainkat Kast úrnak, aminek egy 
részét a Vas Megyei Kormányhivatal, 
másik részét Szombathely megyei jogú 
város, valamint a helyi MFTTT-szervezet 
biztosította. Tolmácsunk, a bécsi BEV 
jóvoltából „200 éves a kataszter” című 
jubileumi kiadvány két példányával 
ajándékozott meg bennünket.

Kast úr, a hivatal vezetője bemutatta 
az intézményt: körbejárhattuk az irodá-
kat, az irattárat, ügyfélfogadót. A kollé-
gák érdeklődéssel figyelhették, hogy 
felszereltségben, munkakörülmények 
tekintetében talán nem is vagyunk 
elmaradva nyugati szomszédunktól. A 
bérezésről – elkerülve a nem odaillő 
kérdéseket – nem esett szó.

Rövid kismartoni sétánkon felfe-
dezhettük az érdekes módon állandó-
sított városi alappontok mellett a neve-
zetességeket: a hangulatos, cégérekkel 
teli sétálóutcát, Liszt Ferenc szobrát, a 
Haydn-házat, és az Eszterházy-kastélyt. 
A déli étkezésünknek egy ún. heuriger 
(termelői borászat, borozó, árnyékos 
kerthelyiség) – osztrák specialitás – 
adott helyet.

A kirándulás résztvevői
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Az ebédet követő megbeszélésen 
még sok érdekes információ került elő 
a BEV szervezeti felépítéséről, a hiva-
talok számáról, a hivatali apparátus 
nagyságáról, a létszámgazdálkodásról, 
valamint a magyar vonatkozású párhu-
zamokról. Busics Imre osztályvezető úr 
az alaphálózattal kapcsolatos feladatok-
ról beszélt, majd érdeklődve hallgatta 
a nyugati szomszédunknál alkalma-
zott módszereket. A földmérési széles 

látókörűséget nagyban segítette ez a 
szakmai kirándulás. Szívélyes és baráti 
légkörben zajlott le az egész talál-
kozó. Ebben oroszlánrésze volt Imrek 
Erich barátunknak. Természetesen az 
ő részére is vittünk ajándékot, megkö-
szönve az előkészítői, szervezői, tol-
mácsolói, kalauzolói tevékenységét, 
azaz társházigazda szerepét. A hivatal-
vezető úr és kollégái meghívást kap-
tak egy majdani szombathelyi közös 

találkozóra, ahol a magyar kataszter 
bemutatása lesz a fő téma. A szerve-
zésben szintén számítunk Erich bará-
tunk segítségére.

Az eseményről német nyelven beszá-
moló található a BEV holnapján:
http://www.bev.gv.at/portal/page?_
pageid=713,2931782&_dad=portal&_
schema=PORTAL

MFTTT Szombathelyi Csoportja

Hírek

Vezetőváltás a 
székesfehérvári GEO élén

Dr. Busics György, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézetének egye-
temi docense, intézetigazgatója 2018. 
június 4-én lett 65 éves. A törvényi sza-
bályozás értelmében vezetői megbíza-
tása ezzel megszűnt, így az intézet veze-
tését a továbbiakban dr. Pődör Andrea 
egyetemi docens veszi át.

Busics György a Vas megyei Horvát-
zsidányból – a szombathelyi középisko-
lás és a budapesti egyetemi éveket köve-
tően – került Székesfehérvárra, és vált 
igazi fehérvárivá. 37 éve a GEO okta-
tója, elkötelezett híve az intézmény-
nek és a városnak. Ezt hangsúlyozta dr. 
Cser-Palkovics András Székesfehérvár 
polgármestere, aki részt vett a kollé-
gánknak szervezett ünnepségünkön, 

és munkája elismeréseként polgármes-
teri elismerő oklevelet és érmet ado-
mányozott részére. A kar nevében dr. 
habil Györök György dékán köszönt 
el tőle, majd jelenlegi és volt kollégák, 
geósok idézték fel az együtt töltött éve-
ket, emlékeket.

Kollégánk szakmai elismertségét 
és oktatói tevékenységét fémjelzi, 
hogy az ország számos részéből jöt-
tek el olyan egykori tanítványok, akik-
nek Busics György a geodétapályán 
való indulásában nagy szerepet vál-
lalt, szakdolgozatuk készítése során 
konzulensük volt, és velük azóta is 
szakmai, baráti kapcsolatot ápol. Bár 
az aktív oktatói pályafutás ezzel lezá-
rult, de kollégánk tapasztalataira, 
szakmai tanácsaira a továbbiakban is 
számítunk, és bízunk benne, hogy a 
GEO életében nyugdíjasként is részt 
vesz.

Az intézetigazgatói teendőket 2018. 
június 5-től dr. Pődör Andrea egyetemi 
docens látja el, aki 2006 óta a GEO 
oktatója. Pődör Andrea az ELTE-n tér-
képész- és angolszakfordítói-diplomát 
szerzett, majd ugyanitt 1998-ban nyerte 
el PhD fokozatát. Ezt követően a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a 
Rendőrtiszti Főiskolán szerzett felsőok-
tatási tapasztalatok birtokában került 
az akkor még a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemhez tartozó Geoinformatikai 
Karra, Székesfehérvárra. A GEO-ban, 
a Térinformatika Tanszéken – kezdet-
ben főiskolai docensként, majd egye-
temi docensként – eltöltött 12 év alatt 
több tantárgynak is tárgyfelelős okta-
tója volt, megbízott tanszékvezetői 

feladatokat látott el. A nemzetközi 
tudományos életbe több területen is 
bekapcsolódott, és számos projekt-
ben közreműködött. Mint a CEEPUS 
Applied Geoinformatics (CEE-GIS) 
hálózatának helyi koordinátora, támo-
gatja a kollégák és hallgatók csere-
programban történő részvételét, 
illetve ő maga is részt vesz mind az 
ERASMUS, mind a CEEPUS oktatócsere 
programjában. 2004 óta az MFTTT 
Kartográfiai Szakosztály tagja, 2011-
től a Térinformatikai Szakosztály tit-
kára, 2014-től az MTA Földtudományok 
Osztálya Természetföldrajzi Tudo-
mányos Bizottságának tagja, hogy 
csak néhányat említsünk szakmai-tár-
sadalmi tevékenységi köreiből.

Vezetői célkitűzései között a követ-
kezők szerepelnek: a jelenlegi oktatói 
létszám mellett is hatékony és hagyo-
mányosan gyakorlatorientált, magas 

Dr. Busics György
Dr. Pődör Andrea
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színvonalú képzés; a nappali tagoza-
ton a hallgatói létszám csökkenésé-
nek megállítása, piaci igények sze-
rinti növelése; az ipari kapcsolatok 
ápolása; hazai és nemzetközi pályáza-
tokban való részvétel; a jelenlegi szak-
irányú továbbképzések megtartása, 
bővítése; az intézethez köthető selmeci 
hagyományok ápolásának támogatása. 
Ezeken felül fontosnak tartja a kapcso-
latok ápolását a szakmával, a szakmai 
vezetéssel, valamint a szakmapolitikai 
intézményekkel és cégekkel. 

Dr. Busics Györgynek az ÓE AMK 
GEO valamennyi oktatója, dolgozója, 
egykori és jelenlegi tanítványa nevé-
ben köszönjük munkáját, és kívánunk 
jó egészséget, boldog nyugdíjas éve-
ket! Dr. Pődör Andreának vezetői meg-
bízatásához gratulálunk, és kívánjuk, 
hogy intézetigazgatói tevékenységével 
a GEO jó hírét öregbítse, a továbbiak-
ban is megőrizve az intézményünkről 
alkotott kedvező szakmai megítélést!

Balázsik Valéria

***

Az Óbudai Egyetem 
AMK Geoinformatikai 
Intézetének végzősei a 
2017–18-as tanévben

Négy éve annak, hogy a székesfehérvári 
GEO kivált a Nyugat-magyarországi 
Egyetemből és csatlakozott az Óbudai 
Egyetemhez. Az ugyancsak fehér-
vári székhelyű Alba Regia Egyetemi 
Központtal egyesülve létrehozták az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karát. Az idén végzett földmérő- és 
földrendezőmérnökök többsége már 
ezen az egyetem kezdte meg és fejezte 
be tanulmányait. A január 29-én és 
június 25-én megtartott záróvizsgákon 
összesen 32-en védték meg szakdolgo-
zatukat, és egyidejűleg sikerrel állam-
vizsgáztak. Ennek eredményeképpen 
július 6-án huszonhatan földmérő- és 
földrendezőmérnöki oklevelet (nyelv-
vizsga hiányában igazolást) vehettek át 
geoinformatikai szakirányon:

Balogh Dániel Attila,
Borsföldi-Nagy Dorina,
Boda Kristóf, Bódai Nimród,
Czerula Gergő, Dombi Bálint,
Fésüs Csaba, Gáti Bence,

Geletei Máté, Hegedűs René Imre,
Homor Regina Szimonetta,
Horváth Gábor, Jéger Róbert,
Kiss-György Eszter,
Kovács Krisztián, Kőnig Roland,
Molnár Edit, Nyárai Milán,
Pál Áron Zsolt, Pelikán Márk,
Péntek Viktor, Regdony Máté,
Salamon Gábor Mihály,
Szijártó Zsuzsanna, 
Szabó Marianna, Török Mária 

Anna
Hatan végeztek földmérő- és 
földrendezőmérnök szakon földren-
dező szakirányon:

Bacsa István Balázs,
Hernández Alfréd Marino,
Kovács Krisztián Imre, Papp Ildikó
Sasvári István, Takács Boldizsár

A szakdolgozati témák változatosak 
voltak, jellemzően gyakorlati felada-
tot tartalmaztak, és valamennyiről 
elmondható, hogy modern eszközök 
felhasználásával, korszerű technológiák 
alkalmazásával készült. Több dolgozat is 
az akkreditált szakmai gyakorlati helyek-
ről hozott témát dolgozott fel, amihez 
a hallgatók a mérésekhez eszközt, a fel-
dolgozáshoz szoftverhozzáférést kaptak 
a szakmai cégektől. Ez nagy segítséget 
jelentett mind a dolgozatot készítők-
nek, mind pedig intézményünknek, 
amit ezúton is köszönünk!

Az utóbbi időkben gyakoribbá vált, 
hogy szakmai cégek, partnerek keres-
nek végzős hallgatókat, így friss diplo-
másainknak nem lesz gond az érdeklő-
dési körnek és egyéb szempontoknak is 
megfelelő munkahelyet találni. Többen 
már az utolsó félévben is alkalmazásban 
álltak, és mostantól mérnöki munkavál-
lalóként folytatják eddigi tevékenységü-
ket. Sajnos, még ma sem sikerült min-
den államvizsgát tett hallgatónknak 
valódi „oklevelet” átadni, annak felté-
tele ugyanis a nyelvvizsga. Reméljük, 
hamarosan sikerül azoknak a végző-
söknek is nyelvvizsgát szerezniük, akik 
most annak hiányában csak „igazolást” 
vehettek át.

Valamennyi végzett hallgatónknak 
gratulálunk, kívánunk jó munkahelyet, 
szakmai sikereket, boldog magánéletet, 
és mindnyájukat visszavárjuk rendezvé-
nyeinkre, vagy csak egy rövid beszámo-
lóra a „PirosAlma Materbe”.

Balázsik Valéria

Mesterfokozatú 
térképészek (MSc) 
az ELTE-n

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékén az idén 
húsz hallgató védte meg diplomamun-
káját és államvizsgázott sikeresen.

 – Aguera Márk: A Világtenger norvég 
nyelvű földrajzinév-tára.

 – Eszényi Krisztián: Épületen belüli 
navigációs segéd.

 – Farkas Réka: A Görög–Kerekes-
atlasz vármegyetérképeinek adat-
bázisa.

 – Gerzsenyi Dávid: Geomorfometriai 
alapú felszínmozgás-veszélyességi 
becslések a Gerecse területére.

 – Gyenese Tamás: A balatoni náda-
sok tér- és időbeli dinamikájának 
térképezése a vízszintváltozások-
kal összefüggésben.

 – Horváth Gábor Roland: Magyar 
földrajzi nevek angol nyelvre for-
dítása.

 – Kiss Judit: Kollaboratív kartográfia 
a köznevelésben.

 – Kiss Veronika Flóra: Útvonaltervezés 
turistaút-hálózaton.

 – Kováč Anna Rebeka: Az 1950 és 
1990 közötti katonai topográfiai 
térképek jelkulcsainak összehason-
lítása.

 – Nyőgéri Gábor: Térinformatikai 
adatokon alapuló digitális, raszte-
res térképsorozat előállítása.

 – Rapcsán Klaudia: Német etnikai 
tömbök interaktív vizualizációja 
a weben.

 – Rátvai Dániel: Tematikus térképek 
készítése D3.JS függvénykönyvtár 
segítségével.

 – Takács Tibor: Középső-ferencvárosi 
klímazónák változásának térképi 
bemutatása.

 – Torday Lilla Kinga: A két Teleki-
expedíció térképészeti vizsgálata.

 – Varga Ferenc: Nyílt forráskódú tér-
képes adatbázis-kezelő és -megjele-
nítő a weben.

 – Veress Orsolya: Térképes szabad 
asztal kereső.

Térképész MSc diplomát első ízben 
szereztek a Stipendium Hungaricum 
magyar állami ösztöndíj keretében 
nálunk tanuló külföldiek.

 – Ahmed M. Z. Adwan (Palesztin 
Autonómia): Spatio-temporal 
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analysis of the Sea of Galilee area 
using remote sensing and GIS-based 
model: Markov-cellular automata.

 – Farooq A. Salman Al-Quraishi (Irak): 
Web GIS for Iraqi electrical grid 
system.

 – Nargiz Safaraliyeva (Azerbajdzsán): 
Snow cover changes monitoring in 
Caucasus based on remote sensing 
data.

 – Raed Wahsheh (Jordánia): Indoor 
navigation systems in ELTE buil-
ding.

Dr. Gercsák Gábor

***

Végzősök a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen (BME) 2018 
januárjában és június-júliusában az 
Általános és Felsőgeodézia Tanszéken 
valamint a Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszéken különböző 
szakirányokon harminchatan fejezték 
be sikeresen a tanulmányaikat és véd-
ték meg szakdolgozatukat.

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Geodézia 
specializáció 2018. január

Kalmár Tibor Balázs: Folyók fölötti 
magasságátviteli technikák és 
összehasonlításuk

Rezsdovics Robin György: A rác-
keresztúri Ivánkay-kastély parkjá-
nak geodéziai felmérése

Sebők Ákos: Millenáris Széllkapu 
projekt geodéziai munkái

Sztrehovszki Dávid: A részarány 
földkiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon megszüntetése

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Térinformatikaiai 
specializáció 2018. január

Biró Richárd: Zajmodellezés térin-
formatikai támogatása

Gelencsér Gergő: Wifi alapú beltéri 
navigáció

Hernádi Balázs: Szárazföldi vizek 
felszínének mikrohullámú műhol-
das vizsgálata

Nagy András: Beltéri környe-
zet rekonstrukciója kameraképek 
alapján

Földmérő-térinformatikai 
mérnök (MSc) 2018. január

Balogh Árpád: Esemény-rekonstruk-
ciós problémák elemzése és vizsgálata 
térinformatika alkalmazásával (A 
szentgotthárdi csata 1664)

Bánhidi Dávid: Viametris iMS3D bel-
téri mobil térképező rendszer minősé-
gének vizsgálata

Ferenczi Andrea: Járműfedélzeti 
szenzorok alkalmazása a helymeg- 
határozásban

Gajzágó Márk: 3D objektumok 
modellezése pontfelhőkből

Hodosán Tamás: EGNOS monitoring 
RTKLIB alapon

Medve András: Épületen belüli 
helymeghatározás ultra szélessávú 
technikával

Papp György: Panorámaképek 
előállítása hordozható mobil 
térképezőrendszerben

Varga Tímea: A sárbogárdi kőbánya 
mérnökgeológiai vizsgálatának tám. 
Lézerszkenneres és UAV méréssel

Alkalmazott térinformatika 
szakirányú továbbképzés 
2018. január

Antal Balázs: Adatkezelő rendszer 
kiépítése a természetvédelmi célú tér-
adatok gyűjtésére, feldolgozására és 
tárolására, nyílt forrású eszközök 
felhasználásával

Skobrák Ferenc: Bersek-bánya és 
a Basina-völgy felmérése lézerszken-
neléssel és fotogrammetriával

Szabó Szabolcs: Drón alkalmazá- 
sának lehetőségei gyomfelvétele- 
zésben

Vadász Zsolt: Árvízvédelmi fővéd-
vonal nyilvántartási tervének térin-
formatikai feldolgozása

Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazat Geodézia 
specializáció 2018. június

Kecskeméti Máté István: Autóipari 
tesztpálya GNSS korrekció szolgálta-
tásának tervezése és tesztelése

Sevter Marcell: Országos gázve-
zeték rekonstrukciójának tanul-
mányozása és a nyomvonalon 
található keresztező létesítmények 
mozgásvizsgálata

Turák Bence Dávid: Digitális 
kamera geodéziai alkalmazhatósá-
gának vizsgálata

Földmérő-térinformatikai 
mérnök (MSc) 2018. június

Fejes Márk Ádám: 3D nyomtatók 
pontosságvizsgálata

Hardi Richárd: Környezeti modell 
előállítása autonóm járművek 
támogatására

Hodosán Tamás: EGNOS monitoring 
RTKLIB alapon

Novotny Gréta: Helymeghatározás 
műholdas és inerciális navigációs 
rendszerek együttes alkalmazásával

Alkalmazott térinformatika 
szakirányú továbbképzés 
2018. június

Domonyik Ferenc: Térinformatikai 
alapadatok előállítása vízügyi 
nyilvántartásokhoz

Hadházi Balázs: Kitermelt faanyag 
készletezése a digitális képfeldolgozás 
használatával

Hajdú Roland: Észak-alföldi minta-
terület környezettörténeti vizsgálata a 
térinformatika eszközeivel

Kiss Péter: Térinformatikai módsze-
rek alkalmazása a nagyvízi meder- 
kezelési és a folyógazdálkodási tervek 
készítése során a Tisza folyó Tokaj-
Tiszaújváros közötti szakaszán

Mozgainé Jeszenszki Zsuzsa: 
Képpont alapú térrekonstrukciós 
célú szoftverek jellemzése beltéri kör-
nyezetben a Sárospataki Református 
Kollégium Nagykönyvtára példáján

Szolnoki Tamás: A történelmi budai 
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Az egyezségi meghívóban ismertetni kell: 
 – a földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát, művelési ágát, 

aranykorona értékét,
 – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat és feljegyzett ténye-

ket,
 – földhasználati nyilvántartásba a földrészletet érintően bejegy-

zett földhasználat jogcímét, a földhasználattal érintett terület-
nagyságot és a földhasználat időtartamát,

 – kérelmező tulajdonosok nevét és az őket megillető tulajdoni 
hányadot,

 – eljárás hatálya alól kiveendő és továbbra is közös tulajdonban 
maradó területeket,

 – megközelíthetőséghez szükséges új szántóföldi műveleti út ter-
vezett helyét, valamint ennek aranykorona-változási vonzatát, 
lehetőségét,

 – egyezség megkötésének jellemzőit,
 – megosztási eljárás részét képező további eljárásokat (megosztás, 

kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés), 
 – alábbi tájékoztatásokat: 

 – amennyiben a megosztási eljárás következtében újabb közös 
tulajdonban álló önálló ingatlan jön létre, ezen földrészlet 
tekintetében a közös tulajdon megszüntetésére a 2013. évi 
V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,

 – a jogi szolgáltatónak az egyezségi tárgyalás lezárultát megelő-
zően ki kell kérnie a kérelmező tulajdonostársak nyilatkoza-
tát a kérelem fenntartására vonatkozóan. Az egyezségi tárgya-
láson meg nem jelent kérelmezőt úgy kell tekinteni, mint aki 
fenntartja a kérelmét. A kérelem az eljárás következő szaka-
szaiban nem vonható vissza.

Az egyezségi meghívó iratminta további tartalmi elemei 
a következők:

 – vonatkozó jogszabály megnevezése,
 – ügyvéd neve, elérhetősége,
 – vállalkozó neve, elérhetősége,
 – időpontja, helye,
 – a járási hivatali értesítésben foglaltakra, 
 – meghatalmazott útján történő részvételről,
 – kapcsolatfelvételre a tulajdonostársakkal és a földhasználóval,
 – tájékoztató tartalma: földrészlettel kapcsolatos tudnivalók, fel-

hívás az eljárási szabályokra, teljes körű egyezségre,
 – fennálló fölhasználati szerződés felmondásával és módosításá-

val kapcsolatos tájékoztatást,
 – jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti megtérítési köte-

lezettségről szóló tájékoztatást.

Több kérelmező esetén küldött egyezségi meghívó tartalmazza 
továbbá:

 – sorsolással kapcsolatos tájékoztatást,
 – okirat tartalmi elemeit,
 – tulajdonostárs eszmei hányadának megfelelő terület nem éri el 

a jogszabályi területi minimumot.

Az egyezségi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
jogi szolgáltató – a tárgyalás napját követő – 8 napon belül megküld 
a járási hivatal részére. További egyezségi tárgyalások megtartását 
a kérelmezők egyhangúlag kérhetik a jogi szolgáltatótól.

*A többi jogi szolgáltatói iratminta tartalmát a következő 
lapszámokban ismertetjük.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása 
során alkalmazott jogi szolgáltatói iratminták

Az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségéről szóló járási hivatali értesítés és az első egyezségi tárgyalás között 
legfeljebb 30 nap telhet el. Az egyezségi meghívót az egyezségi tárgyalás napját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell megküldeni 
a kérelmezők és a földmérő részére.

Jogi szolgáltatói iratminták*:

Egyezségi meghívó (egy kérelmező esetén)
Egyezségi meghívó (több kérelmező esetén)

Kérelmezői nyilatkozat (kérelem fenntartásáról, uniós 
támogatásról, vállalkozással kapcsolatos jogszabályi 
feltételekről, hozzájárulás adatkezeléshez)

Tulajdonosi nyilatkozat (hozzájárulás adatkezeléshez)

Meghatalmazás egyezségi tárgyalásra

Meghívó további egyezségi tárgyalásra

Meghívó sorsolási eljárásra

Tájékoztató sorsolásról

Meghatalmazás sorsolási eljáráshoz

Egyezségi okirat

függő hatályú (a megosztás kiindulási helyét és irányát 
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől)

kérelmezői (a megosztás kiindulási helyéről és irányá-
ról, kiosztási sorrendről)

tulajdonosok teljes körű egyezségéről

Egyezségi jegyzőkönyv Sorsolási jegyzőkönyv

Hirdetmény a kitűzéshez kapcsolódó bemutatásról

Bejegyzés alapjául szolgáló okirat

egy kérelmező (kérelem alapján kell elkészíteni)

függő hatályú (a megosztás kiindulási helyét és irá-
nyát megállapító határozat jogerőre emelkedésétől)

Ingatlan-nyilvántartási kérelem változásátvezetési eljáráshoz

A megosztási eljárás végrehajtásakor a jelentősebb eljárási cselekményeknél a következő jogi szolgáltatói iratminták 
kerülnek alkalmazásra:
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