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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 
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Az Európai Földmérők 
Szövetségének őszi 
közgyűlése

Isztambul, 2019. 
szeptember 26–28.
Az Európai Földmérők Szövetsége 
(CLGE) minden évben kétszer tart köz-
gyűlést. Az idei őszön a 15 milliós török 
metropolisz, Isztambul volt a helyszín.

„Szakmai etika” VI. Nemzetközi 
Földmérési Konferencia
A nulladik napon szokás szerint egy 
olyan nemzetközi konferenciát tartot-
tak a CLGE szervezésében, amelyen 
a helyi szakmai szervek képviselői is 
részt vettek. Az idei téma a szakmai 
etika (Professional Ethics) volt, igen 
érdekes előadókkal. Bevallom: nekem 
előzetesen igen furcsa volt a tematika, 

de a tényleges előadások nagyon jók 
és elgondolkodtatóak voltak. Nem árt 
néha 2-3 lépés távolságról figyelni a 
szakmánkat – főleg ha a jövőbeli kilá-
tásokat nézzük.

Rögtön az elején a belga dr. Marc 
Luyckx-Ghisi filozófus-teológus(!) 
adott elő. Az idős professzor több 
európai vezetőnek volt a tanácsadója. 
Nagyon energikusan és lelkesítően 

a mesterséges intelligenciát, hanem 
hogy mikor vezetjük be: mielőtt az elin-
tézetlen ügyektől összedől a rendszer, 
vagy kicsit korábban…

Az AI elsődleges alkalmazási területe 
az, ahol nagy költséget lehet megtakarí-
tani. Tipikusan ilyen terület a jogszabá-
lyok és szerződések értelmezése, ahol 
egyre többször próbálják a rutinmun-
kát gépekkel elvégezni a drága ügyvé-
dek helyett. Hasonló az AI alkalmazása 
a vonatkozó jogszabályok, korábbi (pre-
cedens) döntések kikeresése kapcsán 
pl. az USA-ban.

Egy kísérletben összevetették, hogy 
egy bonyolult, 40 oldalas jogesetet 
milyen „pontossággal” értelmez 20 
„hús-vér” ügyvéd és a mesterséges 
intelligencia. Nos, az eredmény 94% 
vs. 85% a gép javára, amennyiben a 
pontosságot nézzük. Ha az időt is hoz-
závesszük, még nagyobb a különb-
ség: a feladatot az ügyvédek átlagosan 
92 perc alatt oldották meg, a gépnek 
ehhez mindössze 26 másodperc kel-
lett. (LawGeex Report 2014).

Az AI használata egyre elterjedtebb: 
világszinten 35,8 milliárd dollárra 
becsülik az idei évre, ami 44%-os növe-
kedés a tavalyi évhez képest. A becs-
lések szerint ez a szám 79,2 milliárd 
dollár lesz 2022-re. Az AI-szoftverekből 
származó bevétel a 2018-as 9,5 milliárd 
USD-ről 2025-re 118,6 milliárd USD-re 
fog emelkedni.

Milyen okok állnak e hatalmas 
növekedés mögött? Miben jobb az AI? 
Néhány érv: kevesebb esély van a téve-
désre (ha jók a bemeneti szabályok), a 
gépek folyamatosan tudnak dolgozni, 
ráadásul gyorsabban, mint az ember. 

Jobb döntéseket hoznak, főleg kocká-
zatos esetekben (ha egy eset kockázato-
sabb, még több forrást keresnek a dön-
tés alátámasztására). Az AI alkalmazása 
általában olcsóbb – főleg ha repetitív, 
rutinjellegű feladatokról van szó.

Milyen jövőt hozhat az AI a földmé-
rés és kataszter területén? Kutatások 
szerint a hagyományos földmérés 
alapfeladatainak 88-90%-a kiváltható 
a mesterséges intelligenciával. Ennél 
a pontnál szoktuk azt hallani, hogy a 
gépek elveszik a munkánkat. De miért 
is így állunk hozzá? Miért nem a félig 
teli poharat nézzük, vagyis miért nem 
hagyjuk az unalmasabb, gépiesebb fel-
adatokat tényleg a gépre és a képzett 
földmérők miért nem a nem gépe-
síthető, szakértelmet, emberi agyat 
igénylő döntési helyzetek megoldásán 
dolgoznak? Miért nem automatizálunk 
ott, ahol szinte pazarlás az emberi mun-
kaerőt használni?

Milyen előnyöket hozna az AI alkal-
mazása? Az (ingatlanokkal kapcsola-
tos) tranzakciók, módosítások átlátha-
tósága, konzisztenciája és pontossága 
növekedne. Csökkenne a várakozási 
idő. Dinamikus folyamatok követése 
(Internet of Things – IoT). Csökkenne 
az általános költség és a szükséges 
munkaerő létszáma.

Mi lenne így a földmérőkkel? 
Kezdjünk el aggódni? A válasz: nem. 
A jövőben a klasszikus földmérési sze-
repünk kibővülne, a jelenlegi skillek 
mellett kicsit adattudósokká is vál-
nánk (hiszen továbbra is mi ismerjük 
legjobban a megoldandó problémá-
kat, mi tudjuk a legjobban megfogal-
mazni a kérdéseket). Pozitív hozadék 

lenne még az is, hogy magasabb szin-
ten szolgálnánk ki az ügyfeleinket: az 
ügyfél a mostaninál több kérdésére 
kapna választ tőlünk, földmérőktől 
(földmenedzserektől).

Az AI alkalmazása persze komoly 
veszélyekkel is járhat. Ha a rendszer 
személyes adatok tömegével dolgo-
zik, akkor nagy a kísértés, hogy feltör-
jék a rendszert. Különösen igaz lehet 
ez, ha a műveletek nagy értékű vagyon-
tárgyakkal, pl. ingatlanokkal kapcso-
latosak. Megfigyelték még, hogy a 
mesterséges intelligencián alapuló 
rendszerek hajlamosak a diszkriminá-
cióra, pl. a nőket vagy színesbőrűeket 
diszkriminálják az USA-ban.

Az AI alkalmazásának veszélye lehet 
továbbá, hogy az emberek közti kap-
csolatok visszaszorulnak, és az ügy-
felek nem szívesen „csevegnek” vagy 
intéznek ügyet egy géppel. Benne van 
az a lehetőség is, hogy az érintett ügyfe-
lek megpróbálnak „hazudni” a gépnek, 
mert nem érzik annyira rossz tettnek, 
ha megvezetnek egy gépet, mintha 
egy ügyintézőnek hazudnának, komo-
lyabb felelősség terhe mellett. E miatt 
például az ügyfél-földmérő találkozás 
nehezen váltható ki, de az a mögöt-
tes munka, amit egy földmérő végzett 
eddig, jelentős mértékben a gépi algo-
ritmusokra bízható a jövőben. Ne fél-
jünk tehát a mesterséges intelligenci-
ától, van elvégzendő feladatunk ezen 
felül is bőven!

Az eredeti előadást szemlézte, 
és saját gondolataival kiegé-

szítette: Vidovenyecz Zsolt
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