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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
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Részlet az első díjat nyert Gerecse térképből
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külön öröm, hogy felhívja a figyelmet a 
földtudományilag fontos értékekre.

A bizottság szintén első díjjal 
jutalmazta a Csopak és környéke 
geotúra térképet [pályázó: Schwarcz 
Térkép] Az 1:30 000 méretarányban 
készült geotúra térkép nem minden-
napi témájával, valamint igényes kiala-
kításával nyerte el az első helyet. A 
kiadó turistatérképei közül kiemelke-
dik ez a mű, hiszen a megszokott ele-
meken túl földtani és földrajzi érdekes-
ségeket is tartalmaz. A térkép nem csak 
színvilágában, hanem méretében is jó 
választás volt. (Lásd a címlapon.)

Második és harmadik díjat a zsűri 
nem osztott ki, de dicséretben részesí-
tette a következő pályaműveket, illetve 
pályázókat:

Magyarország Nemzeti Atlasza 
[pályázó: MTA CSFK Földrajztudományi 
Intézet]

Egy atlaszt nehéz összehasonlítani 
a pályázó térképművekkel, hiszen ez 
mindig egy sokkal összetettebb, több 
szakember munkáját összefoglaló tudo-
mányos mű.

A Nemzeti Atlasz elsősorban atlasz, 
melyben a kartográfia, így a térké-
pek meghatározó szerepet játszanak, 
de emellett minden tématerülethez 
közérthető magyarázat is tartozik. 
Dicsérendő az is, hogy olyan modern 
témákat is megjelenítettek, mint pél-
dául a geoparkok.

A zsűri kiemelte a geofizikai és ter-
mészetvédelmi részekről szóló fejeze-
tek esztétikus kialakítását.

Vikka [pályázó: Geoform Mérnök 
Stúdió Kft.]

Az Országos Közhiteles Vízmű 
Kataszter weboldal térinformatikai 
megoldási rendszere mindenképpen 
értékelendő, mivel ez egy sokrétű szak-
mai adatbázis, melyhez térképi megje-
lenítés tartozik. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy egy átlagos felhasználó számára 
hozzáférhetők az adatok, viszont nyil-
vánvalóan a szakma számára sokkal 
fontosabb összefüggéseket is tartal-
maz az oldal. A VIKKA létrejöttének 
köszönhetően kijelenthetjük, hogy a 
térképészet nem csak a saját szakterü-
letében használható, hanem sok más 
szakma is részesülhet a kartográfia 
tudományos eredményeiből.

A zsűri kollektív dicséretében 
részesült a Szarvas Térképek kiadó, 

a Schwarcz Térkép térképkészítő 
műhely és a Dimap Bt.

Az előző évhez hasonlóan dicséret-
ben részesült három kiadó a több éves 
odaadó munkájuk elismeréseként. A 
Szarvas Térképek és a Schwarcz Térkép 
kiadók minden évben több pályamun-
kával, köztük díjnyertes térképekkel 
vesznek részt a versenyen. Színvonalas 
térképeik naprakész, gondos kivitele-
zése minden térképfelhasználó szá-
mára hasznos segítséget nyújtanak.

Idén az előbbi kiadók mellett dicsé-
retben részesítették a Dimap Bt. kiadót 

is modern törekvéseikért, hiszen a mai 
világban nem csak a papíralapú tér-
képi igényeket kell kielégíteni, hanem 
haladni kell a korunk adta digitális 
lehetőségekkel is.

A zsűri értékelte, hogy ezek a kiadók 
nemcsak évtizedek óta résztvevői a 
magyar kartográfiának, de színvona-
las munkáikkal ápolják a térképkészí-
tés művészetét is.

A beszámolót összeállította: 
Kiss Veronika Flóra és Buga László 

Fotó: Karasz Lajos (OSZK)

A kiállításon

A díjazott térképek a kiállításon


