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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 
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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


