
Hírek

2019 / 5  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

46

Végzősök a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Építőmérnöki 
Karán 2019. júniusában mindkét 
Geoinformatika-építőmérnök (BSc) 

ágazaton, a Földmérő- térinformati-
kai mérnök (MSc) szakon, valamint 
az Alkalmazott térinformatika szakirá-
nyú továbbképzésen (régebbi nevén 
szakmérnökképzés) záróvizsgát tar-
tottak. A következő hallgatók védték 

meg diplomatervüket, és tettek sike-
res záróvizsgát.

Homolya András

2. Az Északi-Szoszva vidéke Reguly 
Antal kéziratos terepi vázlatán
3. A Tavda és a Konda folyók vidéke 
Reguly Antal kéziratos terepi 
vázlatán
4. Az Északi-Szoszva, a Pelim és a 
Tapszuj folyók forrásterülete Reguly 
Antal kéziratos terepi vázlatán
5. Osztják és szamojéd uráli terü-
letek Reguly Antal kéziratos terepi 
vázlatán
6. A Tobolszki körzet Reguly Antal 
kéziratos terepi vázlatán (1. rész)
7. A Tobolszki körzet Reguly Antal 
kéziratos terepi vázlatán (2. rész)
8. A Turinszki körzet Reguly Antal 
kéziratos terepi vázlatán

9/1. Tavda, Pelim (vázlattöredék)
9/2. Konda (vázlattöredék)

A térképgyűjtemény fő darabja az 
1846-ban született Reguly-térkép tisz-
tázati kézirata alapján a szerző által 
készített digitális, tartalmi hasonmás, 
amelynek címmezőjében az alábbia-
kat olvashatjuk: „Az Urál északi vidé-
kei (Reguly Antal térképének [1846] 
korszerű feldolgozása) a térkép kéz-
iratos változata nyomán Második, javí-
tott kiadás Szerkesztette és a neveket 
azonosította: Gulyás Zoltán Budapest, 
2018”. Számításaim szerint 1741 föld-
rajzi nevet, 193 útadatot és Reguly tar-
tózkodási helyére vonatkozó 21 dátu-
mot találunk ezen az egy térképen!

Az igen alapos tudományos fel-
táró munka eredményeképpen meg-
született, mégis olvasmányos műről 
– a szerző reményeivel egyetértve 
– elmondhatjuk, hogy nemcsak a 
Reguly-filológiával foglalkozó nyel-
vész, etnográfus és történeti-földraj-
zos szakemberek forgatják majd nagy 
haszonnal, hanem a Reguly térképező 
munkássága iránt érdeklődő nagykö-
zönség számára is érdekes olvasmány-
nak bizonyul.

Márton Mátyás 
professor emeritus
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Bodnár Ákos Katasztrófák esetén alkalmazandó mobilházak telephelyének meghatározása GIS segítségével

Horváth Viktor Győző Szélerőművek vizsgálata térinformatikai módszerekkel

Huszka Csaba Zsolt Neurális hálózatok alkalmazása alakzatfelismerésre pontfelhők esetén

Kiss Ambrus Ferenc Építészeti térinformatikai felmérési lehetőségek összehasonlítása

Maksa Regina Környezeti változások kimutatása távérzékelési technológiákkal

Papp Viktor Beltéri mobil térképező rendszer alkalmazása és minősítése

Rompa Katalin Mérnökgeológiai vizsgálatok támogatása térinformatikai technológiákkal

Subicz Éva Utcakörnyezeti modell létrehozása pontfelhő és kameraképek alapján

Ács Ágnes Mária Abszolút értelmű vízállás meghatározása GNSS-technikával

Lógó János Máté Rácsmodellek alkalmazása az önvezető járművek környezeti modelljeiben

Tar László Járműfedélzeti adatok összehasonlító elemzése mobil térképezési adatokkal

Molják Sándor Pilóta nélküli légi járművek alkalmazásának lehetőségei az agrártájhasználati kutatásokban

Tribik Péter Heves település fejlődésének vizsgálata térinformatikával, különös tekintettel a földhasználati változásokra

Krizsán Béla A Budapesti autóbusz-hálózat térbeli lefedettségének változásai 1915-től napjainkig

Skriba-Tóth Judit A késő avar kori sírkerámiák elemzését támogató térinformatikai adatbázis létrehozása

Nagy Nándor Antal Mobil térképező rendszer vizsgálata úttervezési alaptérkép készítése szempontjából

Hrutka Bence Péter Hídgeometria változásának vizsgálata a geodézia segítségével

Duka Szilárd QDaedalus méréseket terhelő hibák okának vizsgálata

Bogár Ádám Budakalász római katolikus temető felmérése

Alkalmazott térinformatika szakirányú továbbképzés 2019. június

Földmérő- térinformatikai mérnök (MSc) szak 2019. június

Geoinformatika-építőmérnök (BSc) ágazat, Térinformatikai specializáció 2019. június

Geoinformatika-építőmérnök (BSc) ágazat, Geodézia specializáció 2019. június


