
Rendezvények

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

30

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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beszélt arról, hogy milyen új világ felé 
haladunk, és ebben a földmérők hogyan 
tudnak részt venni. Érzékletesen ecse-
telte, hogy történjék is bármilyen tech-
nológia fejlődés, de az elsődleges cél a 
humán „szoftver” fejlesztése kell hogy 
legyen: ez minden szakma túlélésé-
nek kulcsa. Ne vesszünk el a szabá-
lyok mechanizmusában (azt automa-
tizáljuk), hanem keressük mindenütt 
az embert és az emberi igényeket – sőt 
a spiritualitást(!), egyfajta végső célt 
a munkánkban, akkor lesz jövőnk, és 
nem kell a gépektől tartanunk.

A török dr. Karanfil Soyhun asszony 
szintén filozófusként beszélt szakmai 
alapelveink fontosságáról, amely a 
műszaki paramétereken túl az általá-
nos jogi alapokon és a közösen elfo-
gadott, de személyes belső értéke-
ken alapulnak. Szakmagyakorlóként 
felelősséggel tartozunk az országunk 
közösségének, szakmabeli társainknak, 
megrendelőinknek és alkalmazottaink-
nak. Szakmai alapelveinknek szilárd-
nak kell lennie, hogy vitás kérdésekben 
ezek alapján dönthessünk.

Duncan Moss, a CLGE alelnöke 
bemutatta a Nemzetközi Szakmai 
Etikai Koalíció tevékenységét. Ez a 
földügyben-földmérésben, illetve 
az ingatlanszakmában dolgozók szá-
mára dolgozott ki nemzetközi eti-
kai irányleveket. Bővebb információ: 
www.ies-coalition.org

Bentley Yaffe török ügyvéd volt a 
következő előadó. Számomra az ő elő-
adása volt a legérdekesebb, melyben 
bemutatta, hogyan kellene felkészülni 
a jogalkotásunknak a mesterséges intel-
ligencia által kínált hatalmas lehetősé-
gekre. Az előadást külön szemlecikk 
ismerteti.

Dietrich Kollenprat az osztrák 
kamara szakmai etikai ügyeit mutatta 
be: Minden építőmérnök kötelezően 
kamarai tag is. Minden etikai problé-
mát jelenteni kell a kamarának. Évente 
7-8 esetben vizsgálódnak (ennél több 
bejelentés érkezik), egy jut el a bünte-
tés kiszabásáig. A kiszabható bírság eti-
kai ügyekben akár 18 000 euró is lehet 
(törvényi maximum)! Az elmúlt évek-
ben jellemzően 1000 euró körüli bírsá-
gokat szabtak ki a kamarák, ezen felül 
az eljárás költségét is (~500 EUR) is 
kifizettetik a vétkessel.

Az angol–ír James Kavanagh az 
RICS képviseletében mutatta be a 
nemrég publikált Nemzetközi föld-
felmérési/földértékelési szabványt 
(International Land Measurement 
Standard – ILMS). Ez az anyag is érde-
kes lehet a hazai szakmagyakorlók egy 
része számára. Az angolszász rend-
szerhez illeszkedve a (land) surveyor 
(kb.: földmérő, földértékelő) a klasz-
szikus kataszteri adatokon túl egy-
séges keretben mutatja be az ingat-
lant, kicsit a mi klasszikus földmérési 

szempontjainkon túl. Nem egy érték-
becslésre kell gondolni, hanem a főbb 
bizonytalanságok és adottságok egysé-
ges szemléletű bemutatására. Ez ma 
még nem része a magyar szokásoknak, 
de egyre több a nemzetközi tulajdo-
nos hazánkban is, ezért szerintem lesz-
nek olyan innovatív, fiatalabb hazai 
cégek, akik rámozdulnak majd erre a 
piaci igényre. Ez a földértékelési szab-
vány is egy lépés lehet abba az irányba, 
amikor a földmérő a jövőben átalakul 
földmenedzserré, akinél összefutnak 
a földekkel, ingatlanokkal kapcsola-
tos geometriai, jogi és leíró adatok.

A „nulladik napi” konferenciát egy 
kis koktélparti követte.

A CLGE 2019. őszi közgyűlése
A másfél napos közgyűlés inkább a 
szervezet belső életével foglalkozik, 
így erről kevés érdekfeszítő dolgot 
lehet írni. A török szervezők vezetője 
dr. Haluk Özener professzor volt, aki 
a kamarai szerepén túl egyben a helyi 
Földrengésjelző Intézet vezetője is. 
Nos, a konferencia nyitónapján stíl-
szerűen egy 5,7-es erősségű földren-
gést élhettünk át; a török szervezők 
úgy látszik nagyon el akartak minket 
kápráztatni…

Az isztambuli konferencián 29 
országból 57 küldött volt jelen. A 
másfél nap alatt mintegy kéttucat-
nyi „kis” beszámoló hangzott el olyan 
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konferenciákról, szabályozási kérdé-
sekről, európai szintű projektekről, 
melyekben a CLGE, illetve egyes tag-
országai részt vesznek. Hazánk sajnos 
jelenleg nem tagja egyik ilyen kísérleti 
együttműködésnek sem.

Az egyes országokat bemutató elő-
adásokban gyakori visszatérő elem 
volt a folyamatos, tömeges és terv-
szerű kataszteri újramérések ügye. 
Nos, mi nem állunk jól ez ügyben, 
pedig ezt más országok nagyon komo-
lyan veszik. Míg szakmánk itthon még 
nincs nagyon lemaradva a technológi-
ában és a jogi környezetben más orszá-
goktól, de az itthoni fejlesztési kon-
cepciók szinte teljes hiánya miatt a 
leszakadásunk valószínűsíthető. Más 
államokban láthatóan evidenciaként 
kezelik, hogy a földügyre áldozni kell, 
az itt elköltött pénzek remekül hasz-
nosulnak. Nem jogászkodnak, hanem 
a képzett földmérőik helyszíni méré-
sekkel és korszerű eszközökkel pon-
tosítják a birtokviszonyokat a termé-
szetben talált és az érintettek által 
elismert állapotok alapján. Lenne mit 
tanulnunk… Fontos: mindez elsősor-
ban akarat és csak másod-, ill. harmad-
sorban pénz kérdése.

A hazai szakmai felsőoktatás szá-
mára is fontos lehet a CLGE diplo-
mapályázata, amely 1000 euróval 
honorálja a legjobbakat. Érdemes 
lenne ennek hírét a hazai diplomá-
zók között is terjeszteni. Másik hazai 
vonatkozású kérdés volt az ingatlan-
felmérő (nagyjából IRM-es) földmé-
rők képesítésének egységes európai 
szabályozása. Ezt a deklarációt jelen-
leg még nem írtuk alá, de a tárgya-
lások tovább folynak – éppen akkor, 
amikor a jelenlegi hazai rendszer lazí-
tására történnek kísérletek a földhi-
vatalokban tapasztalható munkaerő-
hiány kapcsán. Ismét ki kell emelnem: 
sok helyen még csak vágynak azokra a 
képzési követelményekre, amelyeken 
mi éppen most készülünk lazítani… 
Vajon tényleg mindenki más szembe 
jön az autópályán?

A 2020-as évben Piri Reis híres 
török hadvezér és térképész lesz Az 
Év Európai Földmérője (idén Eötvös 
Loránd volt). Róla is lesz megemlé-
kezés 2020. március 21-én, a hazai 
Földmérőnapon. A CLGE követ-
kező közgyűlése jövő áprilisban, 

Szkopjéban, Észak-Macedóniában 
lesz, addig a különféle munkacso-
portokban folyik az érdemi munka. 
A magam részéről kisebb publikáci-
ókban igyekszem az ott elhangzóés 
érdekesebb előadások anyagát szem-
lézni, lefordítani.

Az Isztambuli Nyilatkozat – 
szakmai etika, az „alappont” 
a földmérők számára
A CLGE az Isztambulban rendezett 
közgyűlésén fogadta el az úgyneve-
zett „Isztambuli Nyilatkozat”-ot, amely 
a szakmai etikai alapelvek fontosságát 
emeli ki az ingatlanokkal foglalkozó 
földmérők számára.

Három pontja közül az első kiemeli, 
hogy bár a szakmai alapelvek minden 
esetben belső indíttatásúak, de eze-
ket folyamatosan fejleszteni kell a tár-
sadalmi és technológiai változások 
függvényében.

A fejlődő és folyamatosan változó 
technológiák, mint például a mes-
terséges intelligencia (AI – Artificial 
Intelligence) megkövetelik, hogy a jog-
szabályi környezet és az etikai szabályo-
zások ne csak kövessék, de kicsit elébe 
is menjenek ezeknek a technológiai 
változásoknak.

Végül: az etikai szabályok a teljes 
szakmára vonatkoznak, függetlenül a 
szakmagyakorló státuszától (magán-
vállalkozó, alkalmazott földmérő vagy 
közhivatalban dolgozó földmérő).

A konferencia ezen nyilatkozatban 
tett hitet arról, hogy a szakmai okta-
tás minőségét és a szakmai etikai elve-
ket továbbra is magas szinten kell 
tartani.

A tagszervezetek vállalták, hogy 
saját hazájukban bemutatják a nem-
zetközi etikai szabványokat (IES – 
International Ethic Standard) és a 
nemzetközi földfelmérési/földértéke-
lési szabványt (ILMS – International 
Land Measurement Standard ). A 
CLGE továbbá szorgalmazza a FIG eti-
kai alapelveinek frissítését, melyet ere-
detileg 1998-ban adtak ki.

A nyilatkozat zárszavában megemlíti, 
hogy az etikai alapelvek (és azok követ-
kezetes alkalmazása) megerősítik a fel-
használók bizalmát, megbecsülését és 
elismerését a szakmánk irányában.

Vidovenyecz Zsolt

GEO Data Technology 
Workshop

2019. április 23–25. között az ENSZ 
bécsi Űrszervezete (UN Office for 
Outer Space = UNOOSA) adott ott-
hont a GEO kormányközi szervezet 
adattechnológiai műhelyének. A genfi 
titkársággal működő GEO szervezet-
nek jelenleg 105 ország és 129 együtt-
működő szakmai szervezet a tagja. 
Magyarország 2006 óta tag. A belépést 
még az IHM kezdeményezte, és azóta 
kinevezett GEO-testület működik fő és 
helyettes kapcsolattartóval (dr. Erényi 
István és Zboray Zoltán ITM), illetve 
levelezőkkel.

A műhely kedd délelőtti, beve-
zető előadásaiban Shirish Ravanaz 
az UNOOSA részéről a földmegfigye-
lés szerepét és hasznosságát mutatta 
be a szervezetében, míg G. Camarra 
a földmegfigyelési adattechnológia 
mai állását foglalta össze. Javasolta az 
adatletöltés nélküli problémamegoldás 
CEOS-modelljét, és felhívta a figyelmet a 
felhőalapú adatszolgáltatások igénybe-
vételének lehetőségére. De mire is van 
szüksége a földmegfigyelési közösség-
nek? Többplatformos műholdas föld-
megfigyelési adatokra, terepfelszíni és 
felszínközeli in situ adatokra, felhőszol-
gáltatói platformokra, újrafelhasznál-
ható, megosztott tudásbázisra és – min-
denek előtt – jól képzett szakértőkre.

A GEO első 15 évében a nyílt ada-
tokra helyezte a hangsúlyt. Most a hala-
dás iránya a nyílt tudomány felé vezet. 
A GEO célja: felügyelt módon reprodu-
kálható ismeretet és tudásanyagot hoz-
záférhetővé tenni knowledge hubon 
keresztül a földmegfigyelés területén.

A CEOS rendszermérnöki egységé-
nek szakértője Brian Killough (NASA) a 
világban egyre elterjedtebb CEOS Nyílt 
Adatkocka (ODC) tapasztalatairól és a 
jövőbeni kilátásokról számolt be, és a 
folyamatot az elemzésre kész adatok-
tól (ARD) a Nyílt Adatkocka infrastruk-
túrán keresztül az alkalmazásokig és fel-
használói interfészekig szemléltette.

A GEOSS Platform nevű megközelí-
tés jelenlegi állásáról és távlatairól az 
ESA részéről Joost van Bemmelen adott 
számot a közreműködők paneljében. A 
GEOSS Platformon hozzáférhető nyílt 
földmegfigyelési adatok száma 2012 
óta 30-szorosára nőtt, és meghaladta a 


