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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
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az Eötvös-inga geodéziai alkalmazá-
sával kapcsolatosan indított vizsgá-
latai mára meghatározó erejű, széles 
fronton folyó kutatásokká bővültek. 
Vezetésével Magyarországon kiala-
kult egy olyan tudásbázis, amely kellő 
elhivatottsággal és tudással rendelke-
zik Eötvös Loránd munkásságának 
folytatásához.

Kutatási eredményeinek jelentős 
gazdasági haszna is van, az ország-
ban korábban nyersanyagkuta-
tás céljára végzett mintegy 60  000 
Eötvös-ingamérés – évtizedeken át 
adattárban fekvő – eredményeit geo-
déziai célokra is felhasználhatóvá 
tette. Olyan algoritmusokat és szoft-
vereket fejlesztett ki, mely a meglévő, 
mintegy 30 km átlagos távolságú csil-
lagászati-geodéziai pontokra támasz-
kodva, az Eötvös-ingamérések nagy 
pontsűrűségű hálózatának pontja-
ira, különböző interpolációs mód-
szerekkel képes meghatározni a füg-
gővonal-elhajlások értékét, és velük a 
terület geoiddarabjának finomszer-
kezetét, valamint a nehézségi erő-
tér és a nehézségi rendellenességek 
eloszlását.

Jelentősek a nehézségi erőtér 
3D potenciálfüggvényének inver-
ziós előállítására vonatkozó kutatá-
sai, ami alapján megoldható a poten-
ciál szintfelületeinek analitikus 
meghatározása.

A korszerű műszaki és méréstechni-
kai lehetőségeket kihasználva tovább-
fejlesztett különböző típusú Eötvös-
ingákat. Eljárást dolgozott ki a torziós 
szálak rögzítésének javítására. A leol-
vasó optikát CCD-érzékelőkkel vál-
totta fel, amelyek vezérlését, a képek 
rögzítését és feldolgozását számító-
géppel oldotta meg. Ezzel lehetővé 
tette a lengések csillapodásának min-
den eddiginél pontosabb és részle-
tesebb megfigyelését, a csillapodási 
görbék kezdeti alakjából a nyugalmi 
helyzet előrejelzését és a mérési idő 
jelentős csökkentését. Jelenleg fizikus 
kollégákkal a nevezetes EPF-kísérlet 
(Eötvös Loránd súlyos és tehetet-
len tömeg azonosságára vonatkozó 
kísérletének) felülvizsgálatával és 

magasabb megbízhatósági szintű 
újramérésével foglalkozik.

2013 óta a svájci, zürichi Műszaki 
Egyetem (ETH) munkatársaival olyan 
új módszer és számítógépes vezérlésű 
csillagászati-geodéziai mérőrendszer 
fejlesztésében vesz részt, amely forra-
dalmi változás elindítója a szintfelü-
leti földrajzi koordináták és azimut 
meghatározására végzett mérések-
ben és ezekkel a függővonal-elhajlá-
sok és a nagy felbontású helyi geoid 
vagy kvázigeoid meghatározásokban. 
A korábban hetekig tartó észlelési idő 
helyett, a nagyobb pontosságot bizto-
sító új mérőrendszerrel a csillagászati 
meghatározás időtartama ponton-
ként mindössze 20-30 perc. Így lehe-
tővé válik egyetlen éjszaka több pont 
mérése, és ezzel alacsony költségszin-
ten, a geoid helyi finomszerkezetének 
tanulmányozása.

Itt utalunk arra, hogy a geoid, mint 
szintfelület részleteinek meghatáro-
zása a GPS korában minden eddiginél 
nagyobb jelentőségűvé vált a geodé-
ziai gyakorlat számára. Mint ismere-
tes a GPS-mérések az ellipszoidi föld-
rajzi szélesség és hosszúság mellett 
ellipszoid feletti magasságot szolgál-
tatnak, míg a gyakorlati élet a geoid, 
vagy, ahogy mondani szoktuk, tenger-
szint feletti magasságokat igényel. 
A két magassági mérőszám közötti 
kapcsolatot a geoid ellipszoidhoz 
viszonyított alakjának ismerete adja 
meg. Minél nagyobb részletességgel 
(pontsűrűséggel) és megbízhatóság-
gal, továbbá minél többféle módszer-
rel tudjuk meghatározni ez utóbbit, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy 
a GPS mérések eredményeiből elfo-
gadható megbízhatóságú tengerszint 
feletti magasságot számíthassunk. (Pl. 
a III. rendű magassági alappontsűrítés 
esetében az igen idő-, munka- és így 
költségigényes vonalszintezést a sok-
kal gazdaságosabb és területi elosz-
lású GPS mérésekkel és megfelelő 
geoidkép alkalmazásával már ki lehe-
tett váltani.)

Új, fontos lehetőséget talált a 
Föld belső 3D sűrűségeloszlásának 
lépésenkénti meghatározására a 

potenciáltér (a geoidformák) isme-
rete alapján.

A geoid és a nehézségi erőtér idő-
beli változására vonatkozó kutatásai 
során kimutatta a geoid magyarországi 
darabjának cm nagyságrendű idősza-
kos változását, modellszámításokkal 
meghatározta és mérésekkel igazolta 
a nehézségi erő és gradienseinek idő-
beli változását különböző hidrológiai 
okok következtében.

Jelentős tudományos eredmé-
nyekkel rendelkezik a Föld forgá-
sának vizsgálata területén is, első-
ként vezette be a precessziózavar 
(disturbing precession) fogalmát.

Számos hazai és nemzetközi 
szervezet (IAG, IAMG, AGU) tagja. 
Tudományos folyóiratok (Acta 
Geodaetica et Geophysica, Periodica 
Polytechnica) szerkesztőbizottsági 
tagja, ill. szerkesztője.

Eredményeit nemzetközi szakmai 
fórumokon folyamatosan bemutatja 
és közzéteszi. Fontos tudományos 
könyvek szerzője, illetve társszer-
zője; földtudományi szakemberek 
számára nélkülözhetetlen a 2018-
ban a Springer Kiadó gondozásában 
megjelent Mathematical Geosciences 
szakkönyvük.

Akadémikussá választása széleskörű 
és kiemelkedően eredményes tudo-
mányos munkásságának és nem utol-
sósorban kiváló egyetemi oktatómun-
kájának méltó elismerése (több éven 
át kiérdemelte a „BME Építőmérnöki 
Karának legjobb oktatója” címet). 
Megválasztásának különös esedékes-
sége, hogy a tudományos világ éppen 
ezekben a napokban emlékezett meg 
Eötvös Loránd halálának 100. évfor-
dulójáról. Az MTA évfordulós rendez-
vényein több előadással is részt vett. 
Megválasztásához szükséges akadé-
mikus ajánlói Ádám Antal, Ádám 
József, Biró Péter, Szarka László és 
Verő József voltak.

Új geodéta akadémikusunknak 
kívánunk további eredményes tudo-
mányos munkát, ehhez jó egészséget 
és családjával sok örömet.

Dr. Ádám József – Dr. Biró Péter

***


