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A lézerszkennelés különböző mód-
szereit vizsgálva – az előadó szerint 
– a légi úton nyert adatok nem elég 
nagy felbontásúak (10–200 pont/m2), 
és nem elég jó helyzeti pontosságúak/
nehezen ellenőrizhetők, így nem alkal-
masak ingatlan-nyilvántartási célokra. 
A földi (álló) lézerszkennelés ada-
tainak felbontása bőven elegendő 
(10 000–1 000 000 pont/m2), a meg-
felelő helyzeti pontosság biztosítható, 
de nem elég termelékeny nagyobb 
területen és az állami átvétele nem 
szabályozott. A mobil térképező esz-
közökkel nyert lézerszkennelési 
adatok felbontása bőven elegendő 
(1 000–10 000 pont/m2), a megfelelő 
helyzeti pontosság biztosítható, kel-
lően termelékeny (elsősorban telepü-
léseken belül) és az állami átvétele sza-
bályozott. Az előadó gyakorlati példák 
bemutatásával hívta fel a figyelmet a 
korszerű adatnyerési módszerekkel 
kapott adatok alkalmazásának bukta-
tóira az alacsony műszaki értékű alap-
anyagok (pl. 207-es térképek) helyes-
bítése esetén. A pontos geometriával 
rendelkező adatok közvetlen felhasz-
nálása ellentmondásokat eredményez-
het az ilyen ingatlan-nyilvántartási 
térképeken.

A tartalmas program, a rendkívül 
informatív, színvonalas előadások elfá-
raszthatták a hallgatóságot, mert a kon-
ferencia végére meghirdetett konzul-
tációra már nem maradt energiájuk a 
résztvevőknek. A továbbképzés leve-
zető elnökének, Horváth Gábor István 
főtitkárhelyettesnek nem maradt más 
feladata, mint megköszönni az elő-
adóknak a felkészülést és az előadáso-
kat, a hallgatóságnak pedig a megjele-
nést és a figyelmet, majd berekeszteni 
a konferenciát.

A konferenciáról Hodobay Böröcz 
András készített fényképes beszá-
molót, amely a Társaság honlapján a 
Képtárban megtekinthető.
https://photos.google.com/share/AF1
QipP4Sl16DforFPzWF1CzzXxTO1m
p3KGB1nZO2rhpUvQJ7I5BCvvoOW
h7OD1J5ZQUBg?key=bzVwRkRJaFF
WRDlncDVJZUZ1RHRvTXhTWWFo
WXRn

A beszámoló az elhangzott előadások 
anyagainak felhasználásával készült.

Összeállította: Buga László

A Lechner Tudásközpont 
a térinformatika 
nemzetközi porondján

Októberben a Lechner Tudásközpont 
térinformatikai szakemberei több kül-
földi fórumon képviselték hazánkat. A 
szakmai elismerések sem maradtak el: 
Palya Tamás, a Lechner Tudásközpont 
geoinformatikai szakértője elnyerte 
az EuroGeographics minőségügyi 
tanúsítványát.

2019. október 1–3. között rendez-
ték meg Bernben, az EuroGeographics 
– az európai térképészeti szervezetek 
ernyőszervezete – minőségügyi szak-
értői munkacsoportjának (QKEN) 
őszi plenáris ülését. Az ülés házi-
gazdája a svájci térképészeti intézet, a 
Swisstopo volt. Palya Tamás, a Lechner 
Tudásközpont geoinformatikai szak-
értője 2010 óta tagja, 2015-től vezető-
ségi tagja a munkacsoportnak, 2016-
tól pedig az alelnöki feladatokat látja 
el. Ez idő alatt a munkacsoportok veze-
tése mellett számos előadást tartott az 
adatminőség-vizsgálat és a minőségme-
nedzsment magyar földügyi és térké-
pészeti tapasztalatairól. Munkája elis-
meréseként az őszi plenáris ülésen 
megkapta a szervezet minőségügyi 
tanúsítványát.

2019. október 6–9-ig pedig az 
EuroGeographics éves közgyű-
lését tartották Manchesterben, ahol 
a Lechner Tudásközpontot Varga 
Felicián, az Ingatlan-nyilvántartási és 
Geodéziai Igazgatóság vezetője, dr. 
Sik András, a térbeli szolgáltatások 
igazgatója, dr. Szilvási László jogtaná-
csos és Lucas-Harbula Éva, az Ingatlan-
nyilvántartási és Geodéziai Igazgatóság 
szakmai vezetője képviselte. Összesen 
39 országból 48 tagszervezet 130 kép-
viselője vett részt a közgyűlésen.

Az EuroGeographics elnöke és a házi-
gazdák bevezető előadásai után először 
Manchester városáról, majd a Geospatial 
Commission munkájáról hallhattak elő-
adásokat a résztvevők. A következő pre-
zentáció Manchester tágabb környeze-
tét mutatta be – Greater Manchester 
– a jelenlegi térbeli információs rend-
szerekkel, megoldandó problémákkal, 
illetve a jövőre vonatkozó tervekkel 
együtt, majd a blokkot a drónokról tar-
tott látványos előadás zárta.

A szakmai összejövetel különö-
sen érdekes részét alkották a panel-
beszélgetések, ugyanis hasonlóan 
Magyarországhoz, más országokban 
is fontos kérdés az INSPIRE-, GDPR-, 
PSI-direktíváknak való megfelelés, az 
e-kormányzat, e-kataszter megterem-
tése, a nemzeti téradat-infrastruktúrák 
kialakítása, fejlesztése, a távérzékelés, a 
Kopernikusz-program eredményeinek 
minél hatékonyabb felhasználása.

A kerekasztal-beszélgetések a nyílt 
adat, üzleti átalakulások, innováció 
témaköreiben folytak. Ezekből jól érzé-
kelhető volt, hogy a többi tagszervezet 
kihívásai és nehézségei is hasonlóak a 
hazaihoz: a finanszírozás – különösen 
a nyílt/ingyenes adatok kérdései miatt 
– más országokban is kényes kérdés.

A következőkben a résztvevők érté-
kes információkat kaphattak Szymon 
Lewandowski (Európai Bizottság) elő-
adásából, aki ismertette a nyílt adat és 
közszféra adatainak újrahasznosításá-
ról szóló direktíva legfontosabb pont-
jait, valamint az Európai Unió támoga-
tási és pályázati lehetőségeit.

Stefan Jensen a páneurópai térada-
tokról beszélt: bemutatta az európai 
alapadatokkal kapcsolatos problémá-
kat, lehetséges megoldásokat, majd 
Gordon Campbell (ESA) ismertette a 
földmegfigyelés újdonságait és a követ-
kező években várható fejlesztéseket.

2019. október 10–11-én rendez-
ték meg az idei EFGS- (European 
Forum for Geography and 
Statistic) konferenciát szintén 
Manchesterben, az EuroGeographics 
éves közgyűléséhez kapcsolódó ese-
ményként. A szakmai összejövetel célja 
az volt, hogy találkozási pontot nyújt-
son a térinformatikával és a statiszti-
kával foglalkozó szakembereknek, és 
így támogassa két terület minél jobb 
együttműködését.

Palya Tamás átveszi a tanúsítványt
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Záróvizsga a Budapesti 
Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem 
Építőmérnöki Karán

A budapesti Műegyetem Építőmérnöki 
Karán 2019. szeptember 30-án a 
műszaki térinformatika szakirányú 
továbbképzésen (régebbi nevén 
szakmérnökképzés) záróvizsgát tartot-
tunk. Négy hallgató védte meg diplo-
matervét, és tett sikeres záróvizsgát.

Sok sikert kívánunk munkájukban. 
Használják eredményesen a műszaki 
térinformatika szakirányú tovább-
képzésen megszerzett ismereteiket! 
Sok sikert kívánunk munkájukban. 
Használják eredményesen a műszaki 
térinformatika szakirányú továbbkép-
zésen megszerzett ismereteiket!

Homolya András

***

Akadémiai székfoglaló

2019. november 26-án Gravitációs 
kutatások az Eötvös-centenárium 
évében címmel tartotta akadémiai 
székfoglalóját Völgyesi Lajos, az MTA 
levelezőtagja.

A professzor úr igen gazdag szak-
mai életútját Bozó László, az MTA ren-
des tagja, az MTA Földtudományok 
Osztályának osztályelnöke ismertette. 
Az Akadémia nagytermét szinte telje-
sen megtöltő hallgatóság – a Völgyesi 
tanár úrtól megszo-
kott közérthető stí-
lusban előadott, 
magas színvonalú 
előadásának végén 
– kitörő tapssal 
köszöntötte napja-
ink magyar geodé-
ziájának harmadik 
akadémikusi képvi-
selőjét. A székfoglaló- 
előadás utolsó moz-
zanataként Bozó 
László átadta az aka-
démiai levelező-
tagságot tanúsító  

oklevelet Völgyesi Lajosnak. Gratu-
lálunk az Akadémikus úrnak és kívá-
nunk további eredményes tudományos 
munkát, ehhez jó egészséget és család-
jával sok örömöt kívánunk!

A gazdag programban ott szere-
pelt Palya Tamás, Mihály Szabolcs és 
Remetey-Fülöp Gábor közös előadása 
is a The sustainable development goals 
in Hungary and the geospatial data 
availability, vagyis A fenntartható fej-
lődés céljai és a térinformatikai adatok 
elérhetősége címmel. A poszterelőadás 
a Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság önkéntes mun-
kacsoportjának a fenntartható fejlődési 
célok és a térinformatikai adatok kap-
csolódásának területén folytatott mun-
káját ismertette. A konferencián – amely 
bemutatta a térinformatika és a statisz-
tika együttes használatának jó gyakorla-
tait – az Európából, Amerikából, Ázsiából 
és Ausztráliából érkező több mint 200 
szakember között Magyarországot Palya 
Tamás képviselte.

A fenntartható fejlődés a társada-
lom, a környezet és a gazdaság olyan 
fejlődése, amely kielégíti a jelen szük-
ségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy 
ők is kielégíthessék szükségleteiket. 
Az ENSZ Agenda 2030 Fenntartható 
fejlődési célok több előadásban is 
kulcstényezőként szerepelt, amely-
nek indikátorainak meghatározásá-
hoz a térinformatika és a statisztika 
elengedhetetlen, ezért megfonto-
landó hazánkban is e két szakterület 
együttműködése.

2019. október 15–16-án rendez-
ték meg Prágában az INSPIRE (euró-
pai téradat-infrastruktúra direk-
tíva) műszaki szakértői (INSPIRE 
MIG-T) találkozóját, az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának 

szervezésében. A házigazda a Cseh 
Felmérési, Térképészeti és Kataszteri 
Hivatal (CUZK) volt. A találkozóra meg-
hívást kaptak a tagországok INSPIRE 
műszaki csoportjának képviselői. 
A munkaülésen 18 országból és az 
Európai Bizottságból megközelítő-
leg 40 fő vett részt. Magyarországot 
Iván Gyula és Palya Tamás, az INSPIRE 
MIG-T magyar tagjai, valamint Lőrincz 
Tamás a magyar INSPIRE-geoportál 
felelőse képviselte. Köztudott, hogy 
hazánk az INSPIRE megvalósításában 
nem tartozik Európa élmezőnyébe, 
de az utóbbi időszak pozitív változá-
sai miatt az Európai Bizottság elemzé-
sei Magyarországot a fejlődést mutató 
országok kategóriájába sorolta.

Palya Tamás

Hírek

A hallgató neve A diplomaterv címe Konzulens oktató

Babocsán Jácint
A Magyar Telekom hálózatának webes megjele-
nítési lehetőségei

Dr. Siki Zoltán

Pudleiner Éva Ágota
Kistelepülési építési hatósági feladatok térin-
formatikai támogatása

Dr. Rózsa Szabolcs

Szabó Elemér
Az épületállomány elemzése és előrejelzése 
GIS alkalmazásával a budapesti mintaterületen

Dr. Siki Zoltán

Vaszkó Csaba
Térinformatikai módszerek alkalmazási lehető-
sége energetikai célú biomassza-alapanyagok 
regionális potenciálfelmérésénél

Deák Ottó

Dr. Völgyesi Lajos akadémiai székfoglalóját tartja (Fotó: Szigeti Tamás)


