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75 éve történt

Tallózás az Oltay-
féle közlönyben
A Geodéziai Közlöny (GK) 1944. évi 
első számában dr. Rédey István hosz-
szú, méltató cikket közölt báró Eötvös 
Lóránd munkásságának geodéziai 
jelentőségéről. A cikk Eötvös halálának 
25. évfordulója alkalmából jelent meg. 
Rédey a rövid életrajzot követően felso-
rolta Eötvösnek a Természettudományi 
Közlönyben megjelent tudományos 
dolgozatait. Érdemeinek elismerése-
ként a Nemzetközi Földmérő szerve-
zet (IUGG) – tiszteletére – az 1906. évi 
kongresszusát Budapesten rendezte 
meg. A szervezet nemzetközi vezető-
sége javasolta a magyar kormánynak, 
hogy támogassa Eötvös kutatásait. A 
kormány az indítványt elfogadta, meg-
alapozta és felállította a Geofizikai 
Kutató Intézetet, mely ma báró Eötvös 
Loránd nevét viseli. (GK 1944/1.).

*
Homoródi Lajos, ugyanebben a köz-

lönyszámban „A lécekkel végzett sza-
batos hosszmérés hibaforrásai” cím-
mel egy terjedelmes tanulmány első 
részét közölte. (A második rész a GK 
1944/2. számban jelent meg.) A hatvan-
oldalas tanulmány Homoródi doktori 
disszertációjának részletes összefog-
lalása volt. Homoródi 1934-ben sze-
rezte meg mérnöki oklevelét. 1938 és 
1942 között részt vett Budapest sza-
batos városmérésének sokszögelési 
munkáiban. Itt alkalmazta és vizsgálta a 
komparált lécekkel mért sokszögvona-
lak megbízhatóságát. Doktori disszertá-
cióját sikeresen védte meg 1944-ben az 
Oltay professzor által vezetett doktori 
bizottság előtt. Disszertációját a követ-
kező szavakkal zárta: „Nagy kiterjedésű 
városi sokszöghálózatok gazdaságos 

mérésénél a középhiba feltétlenül 
kisebb lesz 100 méterenként mint ± 10 
milliméter, tehát a megkívánt 1/10 000 
relatív pontosság biztosan elérhető.
(GK 1944/1. és 2. számok).

*
Dr. Tarics Sándor, Budapest székes-

főváros városmérési kirendeltségének 
helyettes vezetője az 1944/2. számban 
cikket közölt az Ács–Zelcsényi rend-
szerű, váltóval felszerelt Brunsviga 
típusú asztali számológép szerepé-
ről: „Számológéppel végezhető egyes 
műveletek koordináta-geometriai értel-
mezése” címmel. A tanulmány része a 
szerző 1943-ban készített doktori disz-
szertációjának. (GK 1944/2.).

Tarics 1913-ban született 
Budapesten. Egyetemi oklevelét 
1936-ban szerezte meg. Mint vízipó-
lós aranyérmet nyert 1936-ban a ber-
lini olimpián. 1938–1948 között Oltay 
Károly professzor mellett tanárse-
gédként (később mint magántanár) 
működött, és közben ügyvezetője volt 
Budapest Székesfőváros Városmérési 
Kirendeltségének. Évekig tagja volt a 
Geodéziai Közlöny szerkesztőbizott-
ságának. 1948-ban az USA-ba távozott, 
és tanított a Columbia Egyetemen. 
2006-ban rubin oklevéllel tüntették 
ki. 101 éves korában, 2014-ben hunyt 
el Kaliforniában. (Székely 2010).

*
Kürti Vilmos műegyetemi adjunk-

tus, a GK 1944/1. számának szemlé-
jében ismertette a német ASKANIA 
művek fotoregisztrációs I. rendű 
teodolitját. A műszert Erwin Gigas, 
a gyár főtervezője szerkesztette. A 
műszer 1942-ben került kibocsá-
tásra, és felsőrendű háromszögelési 
hálózatok észlelési munkáira tervez-
ték. A műszer érdekessége, hogy kap-
csolódik hozzá egy „Robot” típusú, 

kisfilmes fényképezőgép, melynek 
segítségével filmre lehet rögzíteni a 
körértékeket.

Ez elkerülhetővé teszi a leolvasás-
kor esetleg keletkező félreértéseket. 
A leolvasó rendszer megbízhatósága 
± 0,1", ami megegyezik a kor hasonló 
Zeiss és Wild műszereinek megbízha-
tóságával. Kürti – a műszerek össze-
hasonlításával – arra a következte-
tésre jutott, hogy az I. rendű műszerek 
mérési pontossága közel megegyező, 
de az ASKANIA-t a fotoregisztrációs 
megoldása újszerűvé teszi. (GK 
1944/1.).

*
A Geodéziai Közlöny évente négy 

alkalommal jelent meg. A közeledő 
hadi cselekmények miatt (1944 dec-
emberében Budapestet a szovjet 
csapatok már bekerítették) a tudo-
mányos-szakirodalmi tevékenység 
lehethetetlenné vált. A háború után, 
1946 decemberében erről Oltay pro-
fesszor így írt: „…1944-ben még meg-
jelent két számunk, de a harmadikat, 
mely a nyomdában szedve és tördelve 
volt, már nem tudtuk kihozni, és saj-
nos az ostrom utáni zűrzavarban a 
kéziratokkal együtt megsemmisült.” 
Később így folytatta: „...geodéta mér-
nökeink elitje mennyit fáradozott 
azon, hogy ismét legyen Közlönye. (…) 
Ők nagyon jól tudták, hogy a geodéziai 
munkakörben – irodalmi művelés nél-
kül – nincs és nem is lehet fejlődés. 
(…) Annak felismerése állította őket a 
Közlöny mellé, hogy a publicitás elke-
rülhetetlenül szükséges a munkakör 
elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez.” 
„Ha végigtekintünk az eddig megje-
lent 20 évfolyam számain (1925–
1944), akkor – írta Oltay – öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy a külföld 
mögött semmiben nem maradtunk el. 
(…) Nem akarunk elmaradni a nagy 
kultúrnemzetektől, mivel csak egy 
szaklapunk van – ennyit tudunk fenn-
tartani – így csak a mennyiség dolgá-
ban maradtunk el, de a minőségben 
nem.” (GK 1947/1.).

Befejezésül Oltay idézte Széchenyi 
szavait: „…a nemzet nem vesz-
het el, mert nem tudomány nélkül 
való.” (Széchenyi beszéde 1830-ban 
Pozsonyban, a Magyar Tudós Társaság 
tagjai előtt. 1825 és 1858 között MTT 
volt a neve az MTA-nak.)ASCANIA-féle teodolit Fotoregisztrációs kapcsolat a műszerhez



Szemle

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2019 / 6  (71. évf.)

29

Utószó
Próbáltam tallózni a 100 éve történtek-
ből, de ebben az időszakban jelenték-
telen volt – nyilván a zaklatott politikai 
események miatt – a geodéziai szak-
irodalmi tevékenység. Pozsonyban 
megjelent ugyan 1919 márciusában a 
Földmérési Közlöny Gánóczy Sándor 
szerkesztésében, de ennek már nem 
volt folytatása. Ezen a hiányon pró-
bál segíteni a „Földmérés és térképé-
szet 100 éve a Tanácsköztársaság ide-
jében” című – lapunkban megjelent 
– írás. (GK 2019/5.).

Dr. Székely Domokos

***

Mesterségesintelligencia-
alapú alkalmazások a 
földmérési és kataszteri 
rendszerekben

Bentley Yaffe (török ügyvéd) előadása: 
Etika a tervezésben – A jogi funkciók 
beágyazásának fontossága a mester-
ségesintelligencia-alapú alkalmazá-
sokban (Ethics at Conception; The 
Importance of Embedding Legal and 
Compliance Functions During the 
Developmentof AI Solutions) a CLGE 
által szervezett VI. Európai Földmérési 
Konferencián (Isztambul, 2019. szept-
ember 26.) hangzott el.

Ha a mesterséges intelligenciáról 
(Artificial Intelligence – AI) van szó, 
általában csak a szokásos kliséket hall-
juk: „a gépek átveszik az irányítást felet-
tünk”, és „elveszik a munkánkat”. Ha 
valaki azonban egy kicsit jobban ért 
hozzá, talán azt is tudja, hogy a mester-
séges intelligencia segíthet a műszaki 
problémák megoldásában (pl. a légi 
fotók ma még munkaigényes kiérté-
kelésében, interpretálásában).

Van azonban egy harmadik olvasata 
is a dolgoknak, amely igencsak érinti 
a szakmánkat – ehhez képest keveset 
beszélünk róla. Ebben nyújtott szá-
momra ez az előadás sok újdonsá-
got, és ezért választottam ki ehhez a 
szemlecikkhez.

A mesterséges intelligencia távlati-
lag két részre fog bomlani. Az „erős” 
(strong) AI jelenleg nem elérhető a 
kapacitás hiányosságai miatt (idő, gép, 
ember és pénz). Az erős AI jellemzője, 

hogy a számítógépek elsajátítják az 
absztrakt gondolkodást és érvelést, 
majd ezt alkalmazzák. Az elvárás az 
lenne, hogy a gépi gondolkodás folya-
mata legalább egyenértékű, de inkább 
jobb legyen, mint az emberé most. Nos, 
a próbálkozások ellenére ettől azért 
még messze vagyunk.

A már ma is elérhető „gyenge” 
(Weak) AI-t nevezik „mintázatalapú” 
AI-nek is (Pattern-Based AI). A neve 
mindent elmond: az első fázisban a 
gépbe betáplálunk egy nagy csomó 
jelenlegi adatot (amink van) és a gép 
megkeresi az adathalmazban a mintá-
zatot: ez a tanulási folyamat. A második 
(alkalmazási) fázisban újabb adatokat 
(feladatokat) adunk be a rendszerbe, 
és ezeket a korábbi patternek, mintá-
zatok alapján megoldja helyettünk a 
gép. Természetesen tanulás ebben a 
fázisban is lehetséges, de összességé-
ben elmondható, hogy a mintázatalapú 
tanuláshoz kellő számú minta kell, hogy 
a mintázat egyáltalán előálljon.

Gondoljunk csak bele: ha most bead-
nánk egy algoritmusnak az elmúlt 
10-20 évben Magyarországon beadott 
összes földmérési munka dokumentá-
cióját, alkalmas lenne-e ez az adattö-
meg mintázatok kialakítására? Vajon 
bármely munkatípus (pl. épületfel-
tüntetés) során minden földhivatal-
ban teljesen azonosak voltak a követel-
mények? Mi lenne, ha az intelligencia 
megkapná a friss légi felvételeket is egy 
olyan településen, ahol már a telekha-
tárban méteres hibák vannak (és a fris-
sen bemért épületeket is a hibás telek-
határhoz kellett igazítani)?

Hol lehet még hiba a mintázat-
alapú AI alkalmazásában? Például, ha 
a beadott adathalmaz valamilyen szin-
ten nem jó (vagy nem elég jó), akkor a 
tanulási fázisban az AI ezt az állapotot 
veszi normának, és alkalmazza a továb-
biakban. Magyarán, ha pont azért vet-
nénk be az AI-t, hogy a termékünk (pl. a 
kataszteri adataink) jobb minőségűek, 
pontosabbak legyenek, akkor a mintá-
zatalapú tanulás nem megfelelő. A min-
tázatalapú gondolkodással ezeken felül 
nem lehet a korábbitól eltérő feladato-
kat megoldani (hiszen nincs elég adat 
a mintához).

Hogyan tanítható be egy mester-
séges intelligencia? A gépi tanulás 
(Machine Learning) az AI azon része, 

amikor a feladatok jobb elvégzéséhez 
statisztikán alapuló tanulási folyamat 
vezet. Egyszerű példa: ha egy légifotó-
sorozaton adott pixeleket mindig vil-
lanyoszlopként azonosítunk (az oszlop 
torzult képe és árnyéka, vagyis a kör-
nyező pixelek szabályos ismétlődései 
alapján), akkor a gép ezt megtanulja, és 
segít a további oszlopok nagy részének 
beazonosításában. Nyilván továbbra is 
lesznek olyan helyek, ahol ez a felisme-
rés csődöt mond.

A másik jellemző tanulási folyamat 
a logikán és szabályokon alapuló tanu-
lási folyamat (Logic and Rule-Based 
Approach). Ehhez a megközelítéshez 
nem árt, ha olyan szabályaink van-
nak, amelyek „számítógépesíthetőek”, 
vagyis alkalmasak arra, hogy a gépek 
szabályokként ismerjék fel, és értel-
mezzék őket. Nyilvánvaló, hogy ha a 
jelenlegi adataink minőségén szeret-
nénk javítani, ez a megfelelő meg-
közelítés: létrehozzuk a szigorúbb 
szabályokat, és alkalmazzuk azokat, 
függetlenül a jelenlegi adattömegünk 
minőségétől.

Itt is érdemes egy kitérőt tenni a 
magyar jogszabályainkhoz, nem létező 
vagy nem teljes körű szakmai szabály-
zatainkhoz. Mennyire jól tanulhatóak, 
mennyire egyértelműek és mennyire 
pontosak/precízek a jogszabályaink 
mint szövegek? Már eleve a magyar 
nyelv egy komoly kihívást jelent, erre 
jön még a paragrafusok eltérő értel-
mezése földhivatalról földhivatalra…

Ennek ellenére a jövőben elsősor-
ban az AI jövőbeni bevonására kellene 
törekednünk, amikor a szakmai (jog)
szabályokat alakítjuk. Magyarán első-
ként a majdani mesterséges intelligen-
cia számára találjunk ki egy gépesít-
hető, algoritmizálható és szakmailag 
helyes munkamenetet. Vitassuk meg 
ezt az algoritmust, hogy mennyire 
helyénvaló és előremutató. Ha ez meg-
van, akkor alkossuk meg a jogszabály 
szövegét és a lépésekre lebontott gépi 
algoritmust (egyszerre!).

Bizonyára sokan megrettennek ettől 
a „személytelen” munkamenettől. De 
ne feledjük: már most is jelentős mun-
kaerőhiánnyal küzdünk néhány földhi-
vatalban, és ez nem lesz jobb később 
sem (nem tudom, akik az ellenkezőjé-
ben bíznak, miben hisznek…). A kér-
dés tehát nem az, hogy szeretnénk-e 


