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 – Szakmatörténeti szakosztály: dr. 
Török Zsolt (62), Oláh Krisztina 
(62),

 – Térinformatikai szakosztály: dr. 
Szabó György (62), dr. Pődör Andrea 
(62)

 – Szeniorok Tóth Ágoston Klubja: 
Szendrő Dénes (62), Hetényi 
Ferencné (62).

A választmány választott tagjai:
Buga László (61), Busics Imre (57), 
dr. Csemniczky László (54), Hetényi 
Ferencné (62), Hodobay-Böröcz 
András (56), Koós Tamás (62), dr. 
Mihály Szabolcs (59), Nagy István 
(Szombathely) (55), dr. Rózsa Szabolcs 
(61), Sebők Tamás (51), Szilvay Gergely 
(60), Varga Norbert (61), Vidovenyecz 
Zsolt (57), Zalaba Piroska (60), dr. 
Zentai László (62). Szavazatot kapott 
még: Zsilvölgyi Csaba (53)

Az MFTTT újraválasztott elnöke, 
dr. Ádám József (Fotó:HBA)

Dr. Busics György megköszönte 
mindenkinek a választásban történő 
közreműködést, és felkérte a régi-
új elnököt a zárszó megtartására. Az 
újraválasztott elnök, dr. Ádám József 
megköszönte a bizalmat, és gratulált a 
megválasztott tisztségviselőknek, sike-
reket és eredményeket kívánt az előt-
tük álló feladatok megoldásában, ame-
lyekkel meg kell birkózni a Társaság 
eredményes működtetése érdekében. 
Megköszönte a jelölőbizottság munká-
ját, majd egyéb hozzászólás nem lévén 
az ülést berekesztette.

Buga László

Beszámoló az 
Európai Földmérők 
Szövetségének 2019 
tavaszi tanácskozásáról

Hazánk szakmai szervezetei tagként 
vesznek részt az Európai Földmérők 
Szövetségének (CLGE) munkájában. 
A Szövetség 2019. március 21–23. 
között tartotta tavaszi közgyűlését 
(GA) Szófiában, melyen a Kamara GGT 
tagozatát és az MFTTT-t Vidovenyecz 
Zsolt képviselte.

Az idei konferencia különös jelen-
tőségét az adta, hogy a szervezet 2019-
ben Eötvös Lorándot választotta meg 
„Az év geodéziai személyiségének”, 
ezért a tanácskozás nyitórendezvényén 
egy fél órás angol nyelvű előadáson kel-
lett bemutatnunk Eötvös tevékenysé-
gét. A visszajelzések alapján a bemutató 
jól sikerült, a szervezet titkára levélben 
mondott köszönetet. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy Eötvös halálának 100. évfordu-
lójáról nem csak a hazai közvélemény 
emlékezik meg (lásd az Akadémián 
tartott januári és áprilisi ünnepi kon-
ferenciákat), hanem az európai 
geodétatársadalom is. Hazai viszonylat-
ban talán mint fizikus és geofizikus job-
ban ismert, de munkássága kiterjedt a 
Földalak meghatározásra is. A gravitáció 
változásait feltáró mérései a mai magas-
sági alapponthálózat meghatározásá-
hoz is szükségesek voltak. Jól mutatja 
jelentőségét, hogy az ő mérései szol-
gáltak alapul Einstein általános relati-
vitáselméletéhez is (nagyságrendekkel 

pontosabban tudta a gravitáció helyi 
változásait mérni, mint előtte bárki).

A rendezvény nyitónapjának dél-
utánján a CLGE nyílt konferenciájára 
került sor, melynek címe: „Kihívások 
a földmérők előtt – Vízió 2030” volt. 
Ezt a részt a „Föld és Ember” Nemzeti 
Múzeumban rendezték meg, csodála-
tos ásványok között. A megszólalók 
a jelenlegi technológiai fejlődésből 
következő elképzeléseiket mutatták 
be. Közös elem volt a szakmai tudás 
átalakulása és a földmérők átalakuló 
szerepe. Kritikát fogalmaztak meg 
ugyanakkor, hogy a jogszabályok kellő 
iramban képesek-e követni a felhaszná-
lók igényeit és a technológia rohamos 
változását. Magyar szemmel persze 
érdekes volt arról hallani, hogy a nyi-
tott adatok alapján hogyan épül fel az 
okos város és az okos állam, miközben 
mi épp a másik irányba megyünk.

A helyi, négycsillagosnak jelzett, 
valójában az egykori pesti Volga szál-
lót idéző, panelből épült Ramada szálló 
volt a további (zárt) konferencia hely-
színe. Péntek reggel kezdődött a ple-
náris ülés, jelentős részben a szerve-
zet belső ügyeivel kapcsolatban. Egy 
ilyen munkaértekezleten kevés, a kül-
világ számára is megfogható dolog 
történik ott helyben, hiszen itt csak a 
bizottságok és csoportok tevékenysé-
gek beszámolói hangzanak el, össze-
sen 22 napirendi pontban, bő más-
fél napon keresztül. Mindenképpen 
kiragadnék azonban néhány pontot, 
amit bővebben be kellene mutatnunk 
a szakma hazai fórumain is. 

1. ábra. Az Eötvös-poszter leleplezése
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Az ELRA az Európai Ingatlan-
nyilvántartási Szervezetek Szövetsége 
– bevallom nem igen hallottam róluk 
eddig – érdekes bemutatót tartott. 
Furcsa volt az egységes európai ingat-
lan-nyilvántartásról hallani a hazai 
„minden járásban máshogy szoktuk” 
viszonyok után. 

A francia példán keresztül bemutat-
ták, mennyire hasonló problémák és 
kérdések vannak más országokban is 
a társasházi ingatlanok nyilvántartásá-
val kapcsolatban. A 2020-as Földmérők 
Világnapján szeretnék, ha a nemzeti 
rendezvényeken is a „Földmérők 2030-
ban” lenne a rendezvények központi 
kérdésköre, erről lennének előadások, 
vitafórumok.

Érdekes országismertetőt kaptunk 
a görög kollégától. Az angol küldött 
bemutatta a világszerte elismert ingat-
lanszakmai szervezet, a RICS legújabb 
kiadványait, melyek közül némelyi-
ket érdemes lenne a magyar viszo-
nyokra is átültetni. Véleményem sze-
rint a jövő fiatal földmérőinek már 
kulcsfontosságú lesz, hogy tudásuk 
nemzetközi legyen, különben már be 
sem akarnak kerülni a magyar földmé-
rés zárt világába. Nyissunk a világra, 

vagy a fiataljaink itt hagynak minket 
– jogosan!

A pénteki nap az „Éves jelentés 
2018” megvitatásával és elfogadásá-
val ért véget, illetve ez volt a papír-
forma. A bolgár házigazdák ugyanis 
egy olyan fergeteges meglepetés gála-
vacsorát szerveztek mintegy 300 helyi 
(bolgár) földmérő részvételével, nép-
tánc- és népdalbemutatóval, remek éte-
lekkel és egy hatalmas bulival, hogy le 
a kalappal a szívélyességük előtt! Egy 
apró kis bökkenő volt csak, a vacso-
ráról az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy nem valamelyik közeli étterem-
ben lesz, hanem a 140 km-re lévő 
Plovdivban. Szóval buszoztunk vagy 2 
órát oda, majd vissza. Bevallom, sem-
mit sem láttunk Plovdivból, csak pane-
leket, éjszaka. Talán annyival volt szebb 
Plovdiv, hogy az itteni panelházak ren-
dezettebbek voltak, mint a szófiaiak, 
ha ez érdem.

Szombaton folytatódott az ülés. A 
belső ügyeken túl szó esett a FIG-ben 
folyó projektekről, a CLGE őszi isz-
tambuli gyűléséről és a hozzá kapcso-
lódó konferenciáról, az idei Intergeo 
újdonságairól (lesz külön a fiatalok-
nak szóló fejlesztői workshop), egy 

nápolyi szakmai konferencián elhang-
zottakról. A CLGE tagjai több munkabi-
zottságban is benne vannak, melyek az 
európai szabványosítással foglalkoznak 
(pl. épületek belső területeinek meg-
határozása lakó- és irodaépületekre). 
Mariolt Kakko észt küldött mutatta be 
a CLGE diplomadíj-pályázatát. Jó, ha 
ennek hazánkban is híre megy. Tavaly 3 
nyertest hirdettek, akik fejenként 1000 
euró díjazásban részesültek. Reméljük, 
lesznek magyar pályázók és akár nyer-
tesek is!

Újabb országok írták alá az ingat-
lanrendező földmérők szakmai kép-
zéséről szóló nyilatkozatot, amely a 
magyar képzési rendszerhez hasonló 
követelményeket állít fel, szintén a 
szakmai egységesítés jegyében (5 
vagy 3 év felsőfokú képzés, folyama-
tos továbbképzések). 

Nagyon „sűrű” volt a gyűlés, renge-
teg olyan ismeret hangzott el, amit 
érdemes lenne bővebben kifejteni, 
hogy az itthoni földmérők is tudo-
mást szerezzenek a megoldások-
ról. Azért is lenne ez hasznos, mert a 
problémák hasonlóak, ráadásul most a 
hazai szakmai közélet erős turbulenci-
ája nem kedvez a hosszútávú stratégiák 

2. ábra. A közgyűlés résztvevői



Rendezvények

2019 / 3  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

32

megalkotásának. Egy ilyen konferen-
cia haszna elsősorban az lehet, hogy a 
nyugodtabb, kiszámíthatóbb környe-
zetben dolgozó külföldi kollégák ötle-
teit és tapasztalatait az itt hallottak alap-
ján megpróbáljuk átvenni, követni.

Vidovenyecz Zsolt

***

A FIG 2019. évi munkahete 
és 42. közgyűlése

A Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(Fédération Internationale des 
Géomètres, a továbbiakban FIG) ebben 
az évben a vietnami Hanoiban tartotta 
2019. április 22–26. között a szokásos, 
éves munkahetét (Working Week), 
illetve 42. közgyűlését. A munkahéten 
minden alkalommal a legújabb szak-
mai trendek, fejlesztések és megoldá-
sok kerülnek előtérbe, melyek tapasz-
talatainak, eredményeinek nemzeti 
felhasználása elősegíti szakmánk hazai 
fejlődését is.

Hazánból a munkahéten ebben az 
évben Fekó Adrienn igazgató, Varga 
Felicián igazgató, illetve Iván Gyula 
földügyi főtanácsadó (a Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft.-től) vett 
részt a konferencián. A közgyűlésen 
az MFTTT-t Iván Gyula, mint főtitkár-
helyettes, képviselte. A FIG-nek hazánk-
ból az MFTTT az egyetlen rendes tagja. 

A Lechner Tudásközpont Nonprofit 
Kft. pedig a BFKH FTFF jogutódjaként 
a társult tagja.

A FIG munkahete, a hagyományok-
nak megfelelően, konferencia előtti 
szemináriumokkal kezdődött, melyek 
témái a „Vonatkoztatási rendszerek gya-
korlati kérdései”, „BIM földmérőknek” 
és a „Harmadik fiatal, Ázsiai és Csendes-
óceáni földmérők találkozója” volt.

A konferencia első napján a FIG az 
éves közgyűlésének első napját tartotta. 
Ekkor különböző tagsági kérdésekről 
döntöttek. Kizárta néhány, tagsági díjat 
több éve nem fizető szervezetet, illetve 
bemutatták az új, tagsági kérelemmel 
jelentkező szervezetek pályázatát. A 
FIG előző periódusban elnöki tisztsé-
gét betöltő Chryssy Poitsou asszonyt 
(Görögország) a FIG tiszteletbeli elnö-
kévé választották. Megvitatták a FIG 
Tanácsának 2019–2022 periódusra 
vonatkozó munkatervét, és elfogadták 
azt. Megvitatták és elfogadták az egyes 
bizottságok 2019–2022-re vonatkozó 
munkatervét, illetve a költségvetéssel 
kapcsolatos döntéseket is meghozták.

A FIG munkahetét április 23-án 
délelőtt Tran Hong Ha, a Vietnami 
Szocialista Köztársaság Természeti 
Erőforrás és Környezeti minisztere 
nyitotta meg. A megnyitó, vitaindító 
előadást Mika-Petteri Törhonen úr 
(Világbank) tartotta „Biztonságos bir-
toklás minden férfinak és nőnek, a 
Világbank földügyi és térinformatikai 

programja, a fenntartható fejlődési 
célok elérése érdekében” címmel.

Ezután plenáris ülés követke-
zett, melyen prof. dr. Van Chu Pham 
„Időzítés – a térbeli információs rend-
szer az az információs infrastruk-
túra mely egy jobb világ fejlődésé-
hez vezet” címmel tartott előadást. Őt 
Gary Johnston (Ausztrália) követte az 
ENSZ Térinformatikai Bizottságának 
képviseletében, majd prof. Rudolf 
Staiger (Németország, a FIG elnöke) 
tartott érdekes előadást „FIG 2019–
2022, önkéntesség a jövőért” cím-
mel. Ezután több, egymással párhu-
zamosan folyó találkozóra került sor, 
melyből kiemelnénk a FIG, ENSZ FAO, 
Világbank és az ENSZ Térinformatikai 
Bizottsága (UN-GGIM) részvételével 
zajlott „Integrált térinformatikai háló-
zat” című megbeszélést.

Az első nap délutánján 14 párhuza-
mos műszaki szekcióban folytak az elő-
adások, melyek a FIG tevékenységének 
teljes spektrumát érintették.

A második nap délelőttje plenáris 
üléssel kezdődött. Ezen az első elő-
adás Vietnam geodéziai infrastruktú-
rájának fejlesztéséről szólt, különös-
képpen a negyedik ipari forradalom 
vívmányainak elsajátítására. Ezután 
Ron Bisio (USA, a Trimble alelnöke) 
tartott érdekes előadást a Trimble meg-
oldásairól a mezőgazdaság területén. 
A plenáris ülést prof. dr. h. c. Harald 
Schuh (Németország, a Nemzetközi 

A FIG vezetősége és az orlandoi szervezőbizottság tagjai (www.fig.net/news)
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Felsőgeodéziai Szövetség elnöke) elő-
adása zárta, mely a felsőgeodézia jelen-
tőségéről szólt a Fenntartható fejlődési 
célok megvalósításában.

A plenáris előadások után ismét 
műszaki szekciókban folyt a munka. 
Érdekesség, hogy az eddig megszokott 
francia nyelvű szekciók mellett, orosz 
nyelvű szekcióra is sor került, tekintetbe 
véve a jelentős számú vietnami szakem-
bert, akik az egykori Szovjetúnióban 
végeztek. A „Nemzetközi határok” szek-
cióban érdekes volt hallani, hogy egy 
tipikus földmérési tevékenységet (az 
elhatárolást), mennyire tudja befolyá-
solni a politika és a gazdasági helyzet 
(Izrael, Jordánia és a Palesztin területek 
elhatárolásáról volt szó). Érdekes szek-
ció volt az „Ingatlanérték és kötelező 
vétel” című, ahol a különböző ingat-
lanértékelési rendszerek megoldásait 
mutatták be, kezdve Nigériától, egészen 
Dél-Koreáig.

Az este folyamán az egyes bizottságok 
éves találkozójára került sor, a hagyomá-
nyoknak megfelelően. Küldöttségünk a 
7., Kataszteri és Földügyi Menedzsment 
Bizottság ülésén vett részt, ahol az új 
elnök ismertette a jövőre vonatkozó 
elképzeléseit.

A következő nap is plenáris üléssel 
kezdődött, ahol maláj, dán és a Fiatal 
Földmérők Hálózatának előadásai fog-
lalkoztak a konferencia mottójában fel-
vetett kérdésekkel egy jobb élet és a 
fenntartható fejlődés érdekében. Az 
előadások lényegi pontja az adatpoli-
tika, az adatok és információk megosz-
tásának előnyei voltak.

A műszaki szekciók előadásai is 
jelentős számú érdeklődőt vonzottak. 
A 3D-s kataszterrel foglalkozó szek-
ció különösen érdekes volt, hiszen 
Iván Gyula a megalakulása (2012 
óta) tagja a 3. (Térbeli Információ 
Menedzsment) és 7. (Kataszter és 
Földügyi Menedzsment) Bizottság 
közös munkacsoportjának, mely a 
3D-s kataszter megvalósításával foglal-
kozik. Az ausztrál kollégák, a hollandok-
kal együttműködve, az ISO 19152:2012 
LADM (Land Administration Domain 
Model) szabvány alapján egy új, 
bitemporális modellt fejlesztettek ki 
a 3D-s kataszteri kérdések kezelésére, 
mely jól használható akár a 3D-s város-
modellek esetén is, azonban a kettőt 
nem szabad összekeverni.

A délután folyamán az „Európa és új 
trendek a földügyi igazgatásban” című 
szekcióban Iván Gyula nagy sikerű 
előadást tartott „Beszéljünk a fejlett 
kataszterek jövőjéről” címmel.

Ezután került sor az „Elnöki 
Találkozóra”, ahol hazánkat Iván Gyula, 
mint az MFTTT főtitkár-helyettese és 
egyben a magyar delegáció vezetője 
képviselte. A találkozón javaslatot tet-
tek, a UN-GGIM-hez hasonlóan, a FIG-
nek is regionális szervezetek létreho-
zására (Európa, Amerika, a Pacifikus 
régió, Ázsia, Afrika), melyek hatéko-
nyabban képviselhetik a földmérők 
érdekeit szerte a világban, a helyi tag-
szervezeteket jobban bevonva. A kér-
dés nyílt maradt, erről a következő köz-
gyűlések egyikén kell dönteni.

A munkahét utolsó napján a FIG 
közgyűlésének második felvonására 
került sor. Itt egy lényegi döntés szü-
letett, mivel a közgyűlés közfelkiáltás-
sal szavazta meg, hogy a FIG 2023. évi 
munkahetét az USA-beli Orlandoban 
rendezzék meg (Orlando volt az egyet-
len pályázó). A közgyűlésnek bemutat-
ták a 2020. évi amszterdami munka-
hét előkészületeinek állását. Hasonló 
prezentációt láttunk a 2021. évi acc-
rai (Ghána), illetve a 2022. évi FIG 
Kongresszus fokvárosi (Dél-Afrikai 
Köztársaság) előkészületeiről.

A konferencia teljes programja és az 
előadások megtekinthetők a következő 
honlapon: http://www.fig.net/fig2019/
technical_program.htm

Iván Gyula

***

XI. Tavaszi Mérnöknap 
Salgótarjánban

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya (NMKH ÉBFFO FO), a Nógrád 
Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) 
Geodéziai és Geoinformatikai 
Szakcsoportja és a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
(MFTTT) Nógrád megyei csoportja által 
közösen szervezett Földmérő Szakmai 
Nap 2019. április 9-én került meg-
rendezésre „XI. Tavaszi Mérnöknap, 
Nógrád – 2019” néven Salgótarjánban, 

a Megyeháza Madách Imre-termében. A 
szakmai nap védnöke dr. Szabó Sándor 
kormánymegbízott, a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal (NMKH) vezetője 
volt, aki személyesen köszöntötte a 
megjelenteket.

A Földmérőnapot Juhászné Tóth 
Éva, a NMKH ÉBFFO FO főosztályve-
zető-helyettese nyitotta meg. A ren-
dezvény délelőtti programjának leve-
zető elnöke Bózvári József, a NMMK 
elnöke volt.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott és 
Bózvári József, a NMMK elnöke

A nyitóelőadást dr. Ádám József 
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, 
az MFTTT elnöke tartotta, mely az egy-
séges mértékegységrendszer kialakí-
tásával, fenntartásával és továbbfej-
lesztésével foglalkozott. A hiánypótló 
előadás kitért az egységes mértékegy-
ségrendszer kidolgozására, a méter-
rendszer hazai hivatalos bevezetésére, 
Magyarország és a magyar tudósok 
szerepére a nemzetközi méteregyez-
mény megvalósításában, a méteregyez-
mény keretében létrehozott szerve-
zetekre, valamint a mértékegységek 
nemzetközi rendszerének fenntartá-
sára és továbbfejlesztésére. A prezentá-
ció kiemelten foglalkozott a geodézia 
területén alapvető fontosságú SI alap-
egységekkel: a méterrel, a másodperc-
cel és a kilogrammal.

Dr. Ádám József, az MTA rendes tagja 
nyitóelőadását tartja
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A Szakmai Nap következő előadá-
sának témája a mérnökgeodéziában 
alkalmazott alapponthálózatok voltak. 
Dr. Takács Bence, a BME Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi 
docense a Magyar Mérnöki Kamara 
(MMK) Feladat Alapú Pályázatok 
(FAP) pénzügyi keretéből készült 
„Mérnökgeodéziában alkalmazott 
alapponthálózatok” című kiadvá-
nyának, valamint a nemzeti fejlesztési 
miniszter rendelete alapján készült 
„Közutak geodéziai előírásai és geo-
metriai követelményei” című útügyi 
műszaki előírásának fontosabb jel-
lemzőit ismertette. Néhány gyakor-
lati példán keresztül konkrét felmé-
rési és építési alapponthálózatokat 
mutatott be, és kitért a vetületek téma-
körére is.

Sebők Tamás, a Lechner Tudás-
központ alaphálózati szakügyintézője 
előadásában az EOVA alapponthálózati 
pontok helyreállításával, pótlásával, 
áthelyezésével, a munkavégzőkről 
való nyilvántartással, valamint azok 
jogi és gyakorlati hátterével foglal-
kozott. Részletesen ismertette a víz-
szintes alappontok helyreállításá-
nak munkafolyamatát, a helyreállítás 
leadandó munkarészeit és a pontpót-
lások, pontáthelyezések végrehajtásá-
nak egyéb feltételeit (szakképzettség, 

referenciamunkák, a munkát végzők 
nyilvántartásba vétele).

A következő előadó Csörgits Péter, 
a Geodézia Zrt. főmérnöke, a korszerű 
adatgyűjtő eszközökkel foglalkozott. A 
prezentáció első része olyan kérdése-
ket járt körbe, mint pl. mire kellenek a 
modern eszközök és a 3D, mik a BIM 
és a Smart City igényei, hogyan gyűjtöt-
tük az adatokat a múltban, és ez hogyan 
változott meg mára, mit kínál a pont-
felhő, és mivel állítható elő. Külön fog-
lalkozott a 3D-s pontfelhő előállításával 
kültéren és beltéren, a vízfelszín, vala-
mint a szilárd felszín alatt. Befejezésül 
néhány megvalósult projekt eredmé-
nyét láthatták az érdeklődők.

A délelőtti program befejezéseként 
Bartha Csaba, a Navicom-Plusz Bt. ügy-
vezetője mutatta be „Digitális ugrás” 
című előadását. Az előző prezentáció 
gondolatmenetét folytatva, szintén 
azt a kérdéskört taglalta, hogy miért 
váltsunk mobil térképezésre. Beszélt 
a világ építőiparának és a Smart Cities 
piaci részesedésének várható növe-
kedéséről, melyek a nagy termelé-
kenységű digitális adatnyerés iránti 
igény növekedését prognosztizálják. 
Befejezésül említést tett a CHC ALPHA 
3D mobil térképező rendszerről.

Az ebédszünetet követően Fábián 
József, a NMKH ÉBFFO FO földmérési 

szakügyintézője vette át a levezető 
elnöki feladatokat, és konferálta fel 
kollégáját, aki a földforgalmi eljárások 
Nógrád megyei tapasztalatairól beszélt. 
Dr. Máthé István, a NMKH ÉBFFO FO 
ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője 
az előadás első részében a termőföld-
tulajdonszerzés hatósági jóváhagyása 
iránti, Nógrád megyében indult eljá-
rások statisztikai adatainak alakulását 
mutatta be az elmúlt öt évre visszame-
nőleg. Ezt követően pedig a termőföld-
adásvételek során tapasztalt, gyakran 
előforduló okiratszerkesztési és közzé-
tételi hibákat foglalta össze.

Pálos Adrián okleveles földmérő 
mérnök, a NMMK tagja, a szolgalmi 
jogi állományok ingatlan-nyilvántar-
tási térképi adatbázisba történő bedol-
gozás előkészítésének tapasztalatait 
osztotta meg a szakmai közönséggel. 
Áttekintette a feladat jogszabályi hát-
terét, a szolgalmi jogok kódtáblázatát, 
a könyvtárszerkezetet és a rétegkiosz-
tást. Ezt követően egy konkrét megol-
dást mutatott be az állományok előké-
szítésére az ITR térképszerkesztő, az 
Excel táblázatkezelő és a Quantum GIS 
nyílt forráskódú térinformatikai szoft-
ver felhasználásával.

Az utolsó előadás a földmérési jelek 
elhelyezését biztosító közérdekű hasz-
nálati joggal foglalkozott. Fábián József 

Hallgatóság
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prezentációjának első részében általá-
nosságban beszélt a közérdekű hasz-
nálati jogokról, majd ismertette a föld-
mérési jelek elhelyezését biztosító 
használati jog jogszabályi hátterét. Ezt 
követően kitért a közérdekű haszná-
lati jog ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zését elrendelő határozatok elkészíté-
sét megelőző feladatokra, a gyakorlati 
tapasztalatokra és kihívásokra.

Az előadásokat követően a hallgató-
ság kifejthette álláspontját, véleményét 
az egyes témákkal kapcsolatban.

A visszajelzések alapján a hallgató-
ság az előadásokat tartalmasnak, az 
eltöltött időt hasznosnak, a rendez-
vényt sikeresnek ítélte meg, mely-
hez jelentős mértékben járult hozzá a 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, vala-
mint a szakmai nap keretében műszer-
bemutatót is tartó Navicom-Plusz Bt. 
anyagi támogatása is.

Fábián József

***

GISOPEN konferencia 2019

Az idei évben „A téradatok hálójá-
ban” volt a mottója az április 16. és 18. 
között 23. alkalommal a GEO-ban meg-
rendezett GISOPEN konferenciának. 

A székesfehérvári rendezvényre idén 
a szokásosnál is többen jelentkeztek 
mind előadónak, mind pedig résztve-
vőnek. A pontszerzési lehetőség mel-
lett a szakmát érintő aktualitások és a 
meghirdetett program sokszínűsége, a 
bővülő kínálat is vonzotta a kollégákat 
az ország minden részéből. Az 59 elő-
adás és a résztvevők száma lehetővé, 
illetve szükségessé tette, hogy a máso-
dik és harmadik napon is párhuzamos 
szekciókat tervezzünk.

A konferenciát Földváry Lóránt, 
az Óbudai Egyetem AMK tudomá-
nyos dékánhelyettese nyitotta meg. 
A megnyitón köszöntőt mondtak: 
Ferencz Orsolya a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium űrkutatásért fele-
lős miniszteri biztosa, Mészáros Attila 
Székesfehérvár alpolgármestere, Jakab 
László a Honvédelmi Minisztérium 
Légügyi Főosztály osztályvezetője 
és Fekete Gábor a konferencia idő-
szakában a Lechner Tudásközpont 
főigazgatója.

A plenáris ülés előadásai többek 
között a földügyi aktualitásokról, a 
hazai űrtevékenység helyzetéről, a 
fejlett ingatlan-nyilvántartásról, a 
Lechner Tudásközpont téradat-nyil-
vántartással kapcsolatos feladatairól, 
az ország egészéről rendszeresen elké-
szített, ortofotókról és a Honvédelmi 

Minisztérium és honvédségi szerve-
zetek feladatkörébe tartozó térké-
pészeti és térinformatikai tevékeny-
ségekről szóltak, de átfogó képet 
kaptunk a HUNAGI 25 évéről, arról, 
hogyan jutottunk el a térképtől a tér-
beli intelligenciáig.

Az esti állófogadás lehetőséget biz-
tosított a résztvevők számára a szakmai 
kérdések megvitatása mellett a jóízű, 
baráti beszélgetésekre is. Mind a szer-
vezeti átalakulások, mind a technikai 
újdonságok bőven szolgáltattak témát, 
de ilyenkor a hallgatói évek megidé-
zése is elmaradhatatlan, hiszen a részt-
vevők között mindig nagy számban 
vannak jelen egykori GEO-sok.

Dr. Földváry Lóránt

Az állófogadáson
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A második nap délelőttje a műszer-
forgalmazók előadásaival kezdődött. A 
piaci kínálat újdonságai is tükrözték a 
digitális világ robbanásszerű fejlődését. 
A szakmai közönség megismerhette a 
legújabb háromdimenziós adatgyűjtő 
eszközök paramétereit, képességét, de 
a robot-mérőállomások mellett megje-
lentek a kínálatban a hagyományosabb 
készülékek korszerű változatai is.

A délelőtt második felében ismer-
tetésre kerültek neves cégek legújabb 
adatgyűjtő eszközei, de hallhattunk 
hazai fejlesztésű, versenyképes ter-
mékről is, melyhez jóval alacsonyabb 
áron juthatnak a cégek, mint „nagy-
nevű”, márkás megfelelőihez. A rada-
ros közműtérképezés kihívásairól és 
megbízhatóságáról is érdekes előadás 
hangzott el. A legkorszerűbb techni-
kai eszközök mindegyikére jellemző a 
rendkívül gyors adatnyerés, általában 
kis méret, könnyű kezelhetőség, mely a 
több évtizede pályán lévő geodétákkal 
lassan feledteti a korábbi műszereket és 
tartozékaikat jellemző nagyobb mére-
tet és súlyt, a szállítással, mozgatással 
járó fizikai igénybevételt. Az adatfel-
dolgozás és adattárolás terén is egyre 
inkább elterjednek a felhőszolgáltatá-
sok, könnyítve ezzel a mérési eredmé-
nyek feldolgozásánál jelentkező hard-
verkapacitás okozta nehézségeken.

A délutáni program két szekció-
ban folytatódott. A közönség egyik 
fele a fotogrammetria és távérzéke-
lés területéről hallgathatott előadáso-
kat. Az adatnyerés és képfeldolgozás 

újdonságaiból kapott ízelítőt az aki a 
szakterületnek ebben a szegmensében 
tevékenykedik, vagy gyakorló, terepi 
geodétaként érdeklődik az adatnyerés 
egyéb technológiái iránt is.

A másik szekció a GISOPEN konfe-
renciák sorában új szakterületet muta-
tott meg a konferencia törzsközön-
ségének. 2018 februárjában indult a 
karon az első precíziós gazdálkodási 
szakmérnöki kurzus, melynek hallga-
tói a három féléves tanulmányi időszak 
befejeztével júniusban védik szakdol-
gozatukat és záróvizsgáznak. A képzés 
sikerét mutatja, hogy az újra meghir-
detett és 2019-ben elindított kurzusra 
kétszer annyian jelentkeztek, mint az 
előző alkalommal és azóta is folyamatos 
az érdeklődés. A szekcióban elhangzó 
előadások bemutatták a távérzéke-
lés, képfeldolgozás és térinformatika 
eszközeit, módszereit, alkalmazásuk 
eddigi tapasztalatait a precíziós mező-
gazdaságban. Az előadók az agrárium 
és a műszaki tudományok különböző 
területeiről érkeztek, biztosítva a széles 
palettát, láthatóvá téve ezzel az adatnye-
rés technológiáit, az adatfeldolgozást 
és nehézségeit, a mezőgazdasági gépek 
korszerűsödését és a precíziós gazdál-
kodási módszerek alkalmazásának 
első eredményeit. A program magas 
színvonalát mutatja, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara képviseleté-
ben jelen lévő Papp Gergely szakmai 
főigazgató-helyettes felvetette a szek-
ció valamennyi előadásának megismét-
lését agrárkamarai közönség előtt.

A délutáni, párhuzamos szekció az 
egyik előadásában – Eötvös Loránd 
gondolatait felidézve – megemléke-
zett a nagy tudósról, fizikusról, aki 
100 éve halt meg, amiért az idei eszten-
dőt Eötvös-emlékévvé nyilvánították. 
A szekció valamennyi előadása vala-
milyen módon kapcsolódott Eötvös 
Loránd munkásságához, így a földmeg-
figyeléshez és az oktatáshoz, annak sze-
repéhez az ENSZ fenntartható fejlődési 
stratégiája megvalósításában, de teljes 
mértékben illeszkedett Eötvös gondo-
lataihoz Eratosztenész híres kísérleté-
nek újraértelmezése is.

Mindeközben műszerforgalmazók 
várták az érdeklődőket az intézet mérő-
termébe, ahol újdonságokat mutattak 
be, illetve már ismert műszercsalád 
megújult egyedeit vehették szemügyre 
az érdeklődők.

A konferencia második napja a GEO-
hoz szorosan hozzá tartozó, selmeci 
hagyományok szerint megtartott szak-
estéllyel zárult. Jó hangulatban zaj-
lott az este – és bár a „hagyományok 
őrzése” átnyúlt éjfél utánra –, a harma-
dik napi párhuzamos szekciók előadó-
termei megteltek érdeklődőkkel.

A nagyelőadó közönsége az UAV-ék 
(köznapi szóhasználatban drónok), 
repülőgépek által különböző magas-
ságban megvalósított adatgyűjtés gya-
korlati hasznosításának tapasztalatai-
ról hallhatott remek beszámolókat.

Eközben a tanácstermet az űrkuta-
tás iránt érdeklődők töltötték meg. Ez 
a rendhagyó szekció második ízben 
jelent meg a GISOPEN kínálatában. A 
nagyrészt geodétákból álló konferen-
ciaközönség új előadókat ismerhetett 
meg, hallhatott jelenlegi és jövőbeli 
űrprogramokról, középiskolásoknak 
szóló lehetőségekről, a földmegfigye-
lés hazai terveiről, lehetőségeiről.

A szünetet követően a nagyelőadó 
közönsége geoshopfejlesztésről, ingat-
lanrendezésről, térinformatikai ada-
tok verziókezeléséről, hasonlóképpen 
DAT-adatcsere-állományok kezeléséről, 
de a Prokrusztész-módszer geodéziai 
alkalmazásáról szóló előadásokat is 
hallgathatott.

Az űrkutatási szekcióban, a szünet 
után kerekasztal-beszélgetésre került 
sor az emberes űrrepülések jövőjéről, 
melynek apropóját a Holdra szállás 50. 
évfordulója adta. A felkért szakemberek 

A műszerbemutatón
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Dr. Völgyesi Lajos az 
MTA levelező tagja

A Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) 191. közgyűlésén, 2019. 
május 7-én levelező tagjai közé 
választotta dr. Völgyesi Lajost, az 
MTA doktorát, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszékének professor emeritusát, 
az MTA Geodéziai és Geoinformatikai 
Tudományos Bizottságának és az 
MFTTT Geodéziai Szakosztályának 
elnökét. Ezzel a geodézia akadémi-
kusi képviselete három főre gyarapo-
dott. (Megjegyezzük, hogy az elmúlt 

160 évben a geodézia akadémiai elis-
mertségét – a ma élőket nem tekintve 
– olyan nevek fémjelzik, mint Kruspér 
István, Bodola Lajos, Oltay Károly, 
Tárczy-Hornoch Antal, Hazay István, 
Homoródi Lajos és Detrekői Ákos.)

Völgyesi Lajos szűkebb szakterülete 
a fizikai geodézia (ezen belül a fizikai, 
matematikai és csillagászati ismeretek 
interdiszciplináris alkalmazása a földi 
nehézségi erőtér vizsgálatában).

Eötvös Loránd munkásságá-
nak hagyományőrzőjeként a 
Műegyetemen iskolát fejlesztett ki a 
torziós ingamérések geodéziai hasz-
nosítása területén. Az 1970-es évek 
elején a BME Felsőgeodézia Tanszékén 

Hírek

– a konferencia résztvevőinek bevoná-
sával – arról beszélgettek, milyennek 
képzelik el a világ űrkutatását 2069-ben. 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy 
szükség van újrafelhasználható űreszkö-
zökre, de arról vita zajlott, hogy embe-
rekkel, vagy robotokkal érdemes-e fel-
deríteni a környező világot.

Összességében a konferencia szek-
ciói számának növekedése öröm-
teli, ugyanakkor gyakran nehéz volt a 
választás az érdekesebbnél érdekesebb 
témák, előadások között. Reméljük, 
hogy a szakmai közönségben min-
denki megtalálta a számára legtöbb 
ismeretet nyújtó előadásokat, és jövőre 

is találkozunk kollegáinkkal, volt hall-
gatóinkkal, más rokon szakterületek 
képviselőivel!

Az elhangzott előadások elérhetők az 
alábbi webcímen: http://www.gisopen.
hu/index.php/eloadasok-2019

Balázsik Valéria

Az űrkutatási szekcióban


