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Földmérők Világnapja, 
Európai Földmérők és 
Térinformatikusok Napja

A Földmérők Világnapja és az 
Európai Földmérők és Térinforma-
tikusok Napja c. konferencia célja, 
hogy népszerűsítse és a szélesebb 
közönséggel is megismertesse a föld-
mérő- és a térinformatikus szakma 
szinte minden szakterületen megmu-
tatkozó fontosságát, bemutassa törté-
nelmi múltját, és felhívja a figyelmet 
az új technológiákban való nélkülöz-
hetetlen szerepére.

A Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(FIG), az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE), az Egyesült Államok Földmérő 
Társasága (NSPS) felhívására, a 
Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság szervezésében, 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával 2019. március 21-én a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hungária körúti 
Campusán került sor a rendezvényre, 
amelynek védnökei dr. Nagy István 
agrárminiszter és Szalay László ezre-
des az MH Geoinformációs Szolgálat 
szolgálatfőnöke voltak. 2019-ben az 
„Év Európai Földmérője” az Európai 
Földmérők Tanácsa döntése alap-
ján báró Eötvös Loránd Ágoston lett, 
elhunytának századik évfordulója alkal-
mából. Konferenciánkon megemlékez-
tünk munkásságának szakmai jelentő-
ségéről is.

Dr. Ádám József akadémikus, az 
MFTTT elnöke megnyitójában köszön-
tötte a résztvevőket, röviden megem-
lékezett Eötvös József munkásságáról, 
majd elnökletével elkezdődött A geo-
dézia és geofizika határmezsgyéjén 
elnevezésű szekcióval a konferencia.

Dr. Völgyesi Lajos profes-
sor emeritus (BME Általános és 
Felsőgeodézia Tanszék) Eötvös Loránd 

munkásságának mai jelentősége című 
előadásában elmondta, hogy napjain-
kig tapasztaljuk Eötvös Loránd mun-
kásságának jelentőségét a geodéziá-
ban, a geofizikában és a fizikában. A 
geoid finomszerkezetének meghatáro-
záshoz szükséges magyarországi gra-
vitációs adatbázisnak kiemelten fon-
tos és értékes részét képezik a korábbi 
Eötvös-inga-mérések.

Arad környékén az ingájával vég-
zett mérések felhasználásával Eötvös 
Loránd foglalkozott a világon elsőként 
a függővonal-elhajlás interpolációjá-
val és a nehézségi erőtér szintfelüle-
tének részletes meghatározásával. Az 
ekvivalenciakísérletének nagyobb pon-
tosságú újramérése éppen napjaink-
ban tartja lázban a szakembereket.

A dr. Benedek Judit PhD tudomá-
nyos munkatárs, dr. Mentes Gyula 
az MTA doktora és dr. Papp Gábor 
kandidátus, tudományos főmunka-
társ által jegyzett, A földi gravitációs 
tér időbeli változásainak és az ehhez 
kapcsolódó felszíni deformációk-
nak a kutatása az MTA Csillagászati 
és Földtudományi Kutatóközpont 
Geodéziai és Geofizikai Intézetében 
című előadást dr. Benedek Judit tar-
totta meg.

Az előadás bemutatta azokat a szélső, 
általában 10-9 nagyságrendnyi pontos-
ságú obszervatóriumi méréseket, ame-
lyek segítségével vizsgálhatók azok a 
globális és lokális geodinamikai folya-
matok, amelyek következtében a Föld-
rendszer tömegeloszlása folyamato-
san változik. A változásnak vannak 
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szekuláris és periodikus összetevői, 
amelyek meghatározzák egy adott 
térbeli pontban a földi nehézségi 
gyorsulás és az erőtérrel összefüggő 
terhelési hatások (óceáni, atmoszfé-
rikus) pillanatnyi értékét, deformál-
ják a Föld elméleti alakját, a geoidot, 
bolygónk belső szerkezetét és felszí-
nét. A fenti folyamatok következté-
ben fellépő kőzetdilatációk méré-
sére extenzométereket, a gravitációs 
gyorsulás változásának mérésére 
gravimétereket, míg a kőzetek és a 
szintfelületek dőlésének mérésére 
dőlésmérőket alkalmaznak. A mérése-
ket elemezve és a modellszámítások 
eredményeivel összevetve pontosabb 
képet kapunk a vizsgált folyamatok-
ról, amely segíti azok megértését és 
előrejelezhetőségét.

Az Eötvös Loránd munkásságát 
bemutató rövid film és a 100 éves 
önálló magyar katonai térképészet 
jubileumi ünnepségére készült film 
bemutatására a kávészünet után, a 
Honvédelem és térképészet elnevezésű 
szekcióülés elején került sor.

Ezt követően a szekciót vezető 
Szalay László ezredes, szolgálatfőnök 
(MH Geoinformációs Szolgálat) 100 év 
katonai topográfiai térképeken című 
előadására került sor.

1919. február 4-én jelent meg az a 
hadügyminiszteri rendelet, amely meg-
alapította a Magyar Katonai Térképező 
Csoportot, az első önálló magyar kato-
nai térképész szervezetet. A magyar 
térképészet, ezen belül a magyar kato-
nai térképészet kezdete azonban ennél 
korábbra tehető. Az ezredes előadásá-
ban bemutatta az önálló katonai tér-
képészet megalakítását közvetlenül 
megelőző időszakot, majd a magyar 

katonai térképészet történetét napja-
inkig, a topográfiai térképezés fejlő-
désén keresztül. Az előadás zárásaként 
röviden beszélt a napjaink és a közel-
jövő térképészeti feladatairól.

Dr. Kállai Attila alezredes, egyetemi 
docens, szakcsoportvezető (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Műveleti 
Támogató Tanszék) Térképek gomb-
nyomásra címmel tartott előadást.

A Magyar Honvédség nemzet-
közi szerepvállalásai közül a kevésbé 
ismertek közé tartozik a Libanonban 
szolgáló magyar katonai térképészek 
tevékenysége. A néhány fős törzstiszti 
állomány hozzájárulása az ENSZ egyik 
legnagyobb létszámú békefenntartó 
missziójához mégis meghatározó jelen-
tőségű Ez köszönhető az alapfeladatu-
kat képező geoinformációs támoga-
tásnak, ami a döntési folyamatokban 
kiemelt súlyú. A nem túl barátságos 
környezetben végzett terepi felméré-
sek és kitűzések, a műveleti területen 
folytatott távérzékelési adatgyűjtés és 
térképkészítés érdekes adalékokkal 
szolgálhat a szakma polgári célú műve-
lői számára.

A katonai témákat érintő előadá-
sok köre dr. Juhász Attila egyetemi 
adjunktus (BME Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszék) Térinfor-
matika a lövészárkok peremén című 
prezentációjával zárult.

A térinformatika és távérzékelés 
alkalmazása katonai, hadtörténeti fel-
adatok megoldására ma már megszo-
kott. Ezen alkalmazások esetében is 
az új kihívásokat a nagy mennyiségű 
és változatos minőségű adatok fel-
dolgozásának kérdése jelenti. Az elő-
adás legfontosabb eleme egy olyan 
automatizált eljárás bemutatása volt, 

amely alkalmas nagy mennyiségű, 
akár országos kiterjedésű adathalmaz-
ból (LiDAR) hadtörténeti rekonstruk-
cióval kapcsolatos terepi objektumok 
azonosítására. Az eljárás számos más 
szakterület hasonló feladatainak meg-
oldására is alkalmassá tehető a paramé-
terek megfelelő beállításával.

Ebéd után „A földmérő és a térinfor-
matikus szakma XXI. századi kihívá-
sai” elnevezésű szekciót Iván Gyula, 
az MFTTT főtitkárhelyettese vezette.

A térinformatika a mesterséges 
intelligencia korában címmel a tér-
informatika jövőképét vázolta fel dr. 
Szabó György egyetemi docens, a 
HUNAGI főtitkára.

Az elmúlt emberöltő alatt a térinfor-
matika robbanásszerű fejlődésen ment 
keresztül. A tértechnológiák kiléptek a 
specialisták műhelyeiből, és beépültek 
az általános informatikai, üzleti és mér-
nöki folyamatokba. A 4. Ipari forrada-
lom fogalma és eszközrendszere (IoT, 
BigData, Cloud, SmartApp) csak nap-
jainkban került be a szakmai közélet 
fókuszába, de már újabb kihívásokkal 
kell szembenéznünk.

A mesterséges intelligencia (AI), az 
automatizálás és robotika újabb para-
digmaváltás elé állítja a téradatszektor 
szereplőit, elindítva az 5. Ipari for-
radalmat. Napjaink és a közeljövő 
alapkérdése a technológiai fejlődés 
és a humán tudás viszonyának újra-
gondolása. Drasztikus változás előtt 
áll az ember és az intelligens rend-
szerek közötti viszony; tradicionális 
szakmák perifériára szorulnak, és új 
tudás, új szakmák tömeges megjele-
nésével kell számolnunk. A tértechno-
lógiák társadalmi, üzleti hasznosságá-
nak ígérete már kevés, szükségszerű 
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a helyzeti intelligencia beépítése az 
autókba, mezőgazdasági-ipari munka-
gépekbe, drónokba, létesítménygaz-
dálkodási, logisztikai, üzleti döntés-
támogató rendszerekbe, bizonyítva 
az integráció, a szabványosság és az 
interoperatibilitás előnyeit. Ezen kihí-
vásoknak való megfelelés szükségessé 
teszi az új technológiai lehetőségeket 
integráló folyamatok, üzleti modellek 
és megoldások kimunkálását.

Robotok a geodéziában, geodé-
zia a robotokban volt a címe dr. Siki 
Zoltán egyetemi adjunktus (BME 
Általános és Felsőgeodézia Tanszék) 
előadásának.

A terepi adatgyűjtésben az automa-
tizált, nagy tömegű adatgyűjtés egyre 
meghatározóbb. A szimultán helymeg-
határozás- és térképezés-technológia 
(SLAM) a földmérők terepi munkáját 
alapvetően megváltoztatja. Emellett a 
robotokba, az önvezető járművekbe 
geodéziai szenzorokat építenek be, a 
szakterületünkön alkalmazott matema-
tikai, fotogrammetriai algoritmusokat 
alkalmaznak. Az előadásban, a teljes-
ség igénye nélkül, az alkalmazott tech-
nológiák, algorimusok bemutatására 
került sor.

Kedvenc témájáról – Kataszter 
a XXI. században – beszélt a szek-
ciót vezető Iván Gyula földügyi 
főtanácsadó (Budapest Főváros 
Kormányhivatala, Földmérési, Távérzé-
kelési és Földhivatali Főosztály).

Az előadás a fejlett kataszterek jövő-
jével kapcsolatos gondolatokat össze-
gezte. A kataszter mint folyamat, három 
összetevőből, a föld és ember kapcso-
lata információinak meghatározásá-
ból, rögzítéséből és terjesztéséből áll. 
A fejlett kataszterek jövője e három 

folyamat szempontjából értékelhető. 
Megállapítható, hogy a fejlett katasz-
teri rendszerek jövőjében nagy vál-
tozást egyedül a 3D kataszter beveze-
tése jelenti a rögzítés folyamatában. Az 
információk meghatározásának és ter-
jesztésének folyamatában a technikai 
fejlődés óriási változásokat fog okozni, 
azonban mindez a kataszter lényegét 
nem befolyásolja.

Zboray Zoltán szakmai tanács-
adó (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium) Merre járnak a 
földmegfigyelési műholdak? – 
Műholdkövetés és előrejelzés címmel 
megtartott előadásából megismerhet-
tük a Földmegfigyelési Információs 
Rendszer (FIR), a földmegfigyelési 
adatinfrastruktúra és szolgáltatások 
kialakításával kapcsolatos kormány-
zati elképzeléseket, a konkrét meg-
valósulással kapcsolatos munkálatok 
állását. Képet kaptunk a földmegfigye-
lési célú európai űreszközök rendsze-
réről, a szolgáltatott és a felhasználók 
számára elérhető adatok mennyiségé-
ről és sokféleségéről.

A konferencia utolsó szekci-
ója a Távérzékelés, földmegfigye-
lés, helymeghatározás címet kapta 
„Esettanulmányok” alcímmel.

Dr. Albert Gáspár egyetemi 
docens (ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék) Az iharkúti 
dinoszauruszleletek precíziós GPS-es 
mérésétől a tudományos modellezé-
sig című előadása a paleontológia és a 
földmérés érdekes eredményt nyújtó 
találkozásáról szólt.

Az iharkúti dinoszaurusz-lelőhely 
már 2000 óta ismert, de a leletek kieme-
lését sokáig nem kísérte azok helyzeté-
nek pontos bemérése. A lelőhely a vilá-
gon egyedülálló gazdagsággal tárja fel 
a késő kréta kor állatvilágának marad-
ványait, és számos hazai és nemzetközi 
tudományos eredménynek adott for-
rásanyagot. A nyaranta három héten át 
vezetett ásatássorozaton 2013 óta alkal-
maznak geodéziai méréseket a leletek 
helyének rögzítésére. Az így létrejött 
adatbázis ma már mintegy 6000 rekor-
dot tartalmaz; segítségével a maradvá-
nyok eltemetődésének körülményeit 

Iván GyulaDr. Siki ZoltánDr. Szabó György
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és a leletek összetartozását is tudják 
vizsgálni. Az előadás a terepi adatrög-
zítés körülményeit és technikai kihívá-
sait, valamint az adatok modellezéshez 
való előkészítését mutatta be.

Korszerű adatgyűjtő eszközökről 
adott áttekintést Csörgits Péter a 
Geodézia Zrt. főmérnöke. Előadása a 
mobil térképezés, légi lézerszkennelés, 
állószkennerek, UAV-fotómodellezés 
képességeinek, előnyeinek és hátrá-
nyainak vázlatos ismertetését nyúj-
totta. Beszélt az adatok integráció-
jának lehetőségeiről, határairól és a 
Geodézia Zrt. ez irányú tapasztalata-
iról a hazai és az expedíciós munkái-
nak tükrében. Zárásként röviden szólt 
a várható fejlődési irányokról is.

Az UAS-rendszerekkel végzett 
légi felmérés kiértékelési és pontos-
sági kérdéseiről dr. Jancsó Tamás 
egyetemi docens (Óbudai Egyetem 
Geoinformatikai Intézet) az előadásá-
ban bemutatta egy tesztterületen, pilóta 
nélküli repülőeszközzel végzett légi fel-
mérés eredményeit. Sorba vette a légi 
háromszögelés pontosságát befolyá-
soló tényezőket: a képek terepi felbon-
tásának, a pontok irányozhatóságának, 
a magassági mérés pontosságának, az 
illesztőpontok meghatározási pontos-
ságának, a kamerakalibráció pontossá-
gának és egyéb járulékos paraméterek 
bevezetésének a pontosságra gyakorolt 
hatását. Az előadását az eredmények 
összefoglalásával, azokból levonható 
következtetések felsorolásával zárta.

Dr. Kristóf Dániel távérzékelési 
kutatási és fejlesztési felelős (Budapest 
Főváros Kormányhivatala, Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztály) A földmegfigyelés minden-
kié: nyílt adatok és platformok hazai 

alkalmazásai című prezentációja zárta 
a konferenciát. A földmegfigyelési ada-
tok hozzáférhetősége az elmúlt néhány 
évben drasztikusan megnőtt. Jelentős 
űrfelvétel-archívumok nyíltak meg, 
kiváló minőségű felvételek készülnek 
néhány naponta és érhetők el ingyen, a 
gépi tanulási módszerek ugrásszerűen 
fejlődtek, ráadásul a feldolgozást és az 
elemzéseket is egyre több nyílt, akár 
felhőalapú megoldás segíti. Az előadás 
hazai és nemzetközi példákon keresztül 
mutatta be ennek a távérzékelési robba-
násnak a közvetlen hatásait.

A konferencia zárásaként Iván Gyula 
a délutáni szekciók levezető elnöke 
összefoglalta az elhangzott előadáso-
kat. Úgy értékelte, hogy a rendezvény 
méltó megemlékezés volt a Földmérők 
Világnapja és az Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja alkalmából, 
érdekes és magas szakmai színvonalú 
keresztmetszetet nyújtott a hazai föld-
mérő és geoinformatikusi tevékenység-
ről. Megköszönve az előadók hozzájá-
rulását bejelentette, hogy az elhangzott 
prezentációk anyaga az MFTTT honlap-
ján rövidesen elérhető lesz.

Buga László 
Fotók: Rehorovics Gyula

***

Szép Magyar Térkép 2018

Az idén 24. alkalommal hirdette 
meg a „Szép magyar térkép” pályáza-
tot az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) és az ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszéke. A pályá-
zat eredményhirdetésére és a pálya-
művekből rendezett kiállítás megnyitó 

ünnepségére 2019. március 29-én 
került sor az OSZK dísztermében.

A megjelenteket Földesi Ferenc 
az OSZK Különgyűjteményi 
Igazgatóságának igazgatója köszöntötte 
majd dr. Klinghammer István akadé-
mikus megnyitóbeszédét követően dr. 
Zentai László az ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszék vezetője 
ismertette a bírálóbizottság értékelé-
sét, és Földesi Ferenccel közösen átad-
ták az okleveleket a díjazottaknak.

Az idei évben a „Szép Magyar Térkép 
2018” címmel meghirdetett pályázatra 
összesen 25 pályamű érkezett. A ver-
senyre benevezett térképészeti alkotá-
sok – két digitális munka kivételével – 
mind nyomtatott kiadvány formájában 
jelentek meg.

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

A bírálóbizottság döntését követően 
a következő eredmények születtek:

Első díjat nyert a Gerecse tér-
kép [pályázó: Magyar Természetjáró 
Szövetség]

A Gerecse hegységben való tájékozó-
dáshoz nyújt segítséget ez a 1:35 000 
méretarányú turistatérkép. A felhasz-
nálók számára a túrautak pontos meg-
jelenítésével az útvonaltervezéshez 
nagy segítséget nyújthat, gazdag tar-
talma sok, a tájékozódáshoz fontos ele-
met mutat be. Mindezek mellett har-
monikus és átlátható színvilága is csak 
emel a térkép értékén. Sokoldalúsága 
vitathatatlan, hiszen a hátlapján még 
a Gerecse népszerű teljesítménytúrá-
inak útvonalát is bemutatja. Az pedig 

Csörgits Péter Dr. Jancsó Tamás Dr. Kristóf Dániel


