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Tisztelt Olvasóink!
Kedves Kollégáink!

Ismét eltelt egy mozgalmas, sok mun-
kával töltött év, és így a 2014. év ele-
jén a Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság (MFTTT) és 
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 
nevében köszöntjük a Geodézia és 
Kartográfia szakmai folyóirat minden 
kedves olvasóját, a Társaság tagságát.

Tagtársaink mellett fogadják szere-
tettel az új évre szóló jókívánságainkat 
a szakterületen jelenleg is aktívan tevé-
kenykedő, valamint a már megérdemelt 
pihenésüket töltő kollégáink és azok a 
szervezetek, akik a földmérés, a térképé-
szet, az ingatlan-nyilvántartás, a földügy, 
a távérzékelés és a térinformatika terüle-
tén végzett munkájukkal járulnak hozzá 
a szakterület fejlődéséhez, céljainak 
megvalósulásához, mind itthon, mind 
pedig a nemzetközi szakmai életben.

A 2013-as évről elmondható, hogy 
a földügyi jogszabályalkotás területén 
egy nehéz évet tudhatunk a hátunk 
mögött. A Kormány számára mindig 
is kiemelten fontos volt a földügyi sza-
bályozás területe, amely a földmorató-
rium közelgő lejárta miatt 2013-ban 
még inkább a figyelem középpontjába 
került. A föld szerepének, értékének a 
megerősödése, a megváltozott társa-
dalmi, gazdasági és jogi környezet indo-
kolttá tették a földek tulajdonjogának 
és a földhasználati jogosultság megszer-
zésének újraszabályozását. 

Az átfogó jogi szabályozás egyik elő-
készítő lépése volt a földhasználati nyil-
vántartás teljesebbé tétele, illetve a föld-
használati nyilvántartás országos sze-
mélyi adatbázisának létrehozása. 2013. 
január 1-jével a földhasználóknak terü-
leti mértéktől függetlenül minden ter-
mőföld, valamint mező-, és erdőgazda-
sági belterületi föld – kivéve az erdő 
művelési ágú területek – használatát 
be kell jelenteniük a földhivatalhoz. 
A földhasználati nyilvántartás központi 
személyi adatbázisának létrehozása 

érdekében a Tft. 2013. február 1-jével 
azonosító adatközlési kötelezettséget 
írt elő a földhasználati nyilvántartásba 
már bejegyzett földhasználók számára. 
Az azonosító adatok kötelező bejelen-
tése a földhasználati nyilvántartás orszá-
gos személyi adatbázisa létrehozásával 
együtt egy új adatszolgáltatási forma  
a földhasználati összesítő  biztosításá-
nak lehetőségét készítette elő, egyúttal 
pedig a törvény által limitált földhaszná-
lat (és birtok) ellenőrzésének egyik esz-
közének is tekinthetjük. A földhaszná-
lati bejelentések, valamint az azonosító 
adatok bejelentésének eredményessége 
érdekében a földhasználati nyilvántar-
tási eljárás díjmentes lett.

Az Országgyűlés 2013. június 21-én 
fogadta el a mező- és erdőgazdasági föl-
dek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvényt – továbbiakban Földforgalmi 
tv. –, amelynek megalkotását joghar-
monizációs kényszerhelyzet indu-
kálta. Hazánk az Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozásakor a Csatlakozási 
Okmányban vállalta, hogy egy 7+3 éves 
átmeneti időszakot (moratóriumot) 
követően összhangba hozza a föld-
szerzésre vonatkozó szabályozását az 
uniós rendelkezésekkel, a letelepedés 
szabadságának és a tőke szabad áramlá-
sának közösségi jogi elveivel, valamint 
egyenlő elbánást biztosít a magyar és az 
uniós állampolgárok részére.

Ezt a jogalkotási feladatot használta 
fel a Kormány arra, hogy törvényi szin-
ten megjelenítse a birtokpolitikai elkép-
zeléseit, amelynek középpontjában 
a kis- és középüzemek megerősítése, 
a családi gazdaságokon alapuló terme-
lési struktúra előtérbe helyezése, a fal-
vak népességmegtartó, jövedelemter-
melő és foglalkoztatási képességének 
megőrzése, valamint az állattartás gaz-
dasági pozícióinak erősítése szerepel. 
Elérendő cél volt, hogy azoké legyen a 
föld – és annak haszna – akik azt meg-
művelik, azaz fő- vagy mellékfoglalko-
zásként ebből kívánnak megélni.

A Földforgalmi tv. szolgálja Ma gyar-
ország Alaptörvényének a természeti 

erőforrásokra, különösen a föld védel-
mére és fenntartására vonatkozó előírá-
sait. Az Alaptörvény harmadik módo-
sítása nyomán a földforgalomra vonat-
kozó törvényi rendelkezések sarkalatos 
minősítésűek, ami a szabályozás stabili-
tásával a gazdálkodás hosszú távon való 
kiszámíthatóságát kívánja biztosítani.

Amennyiben elmondható, hogy a 
2013-as év az új „földtörvény” megal-
kotásának éve volt, úgy elmondható, 
hogy a 2014-es évben a jogalkalmazók-
nak az új jogszabály végrehajtásával kell 
majd megbirkózniuk. Néhány kivétel-
től eltekintve 2014. május 1-jétől a föld 
tulajdonjogának, illetve a földhaszná-
lati jogosultságnak a megszerzése ható-
sági engedélyhez kötött. Ez azt jelenti, 
hogy főszabályként a jogügyleteket, 
illetve egyéb jogi aktusokat hatóság-
nak kell jóváhagynia. A Kormány erre 
a földhivatalokat jelölte ki.

Ugyanakkor a Földforgalmi tv. még 
nem tett pontot a földek tulajdonszerzé-
sével és használatával kapcsolatos törvé-
nyi szabályozás végére. A Földforgalmi 
tv.-ben foglaltak gyakorlati alkalmazá-
sához elengedhetetlen volt bizonyos 
rendelkezéseknek további (törvényi 
szintű) szabályozása. 

A 2013. december 13-án kihirdetett, 
a mező- és erdőgazdasági földek for-
galmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-
vénnyel összefüggő egyes rendelkezé-
sekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény (a továbbiak-
ban: Fétv.) a Földforgalmi tv. egyes ren-
delkezéseivel összefüggésben átmeneti 
és egyéb kiegészítő törvényi szintű sza-
bályokat fektet le. 

Rendelkezik a földművesekről, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek-
ről és a mezőgazdasági üzemközpon-
tokról vezetett új, önálló nyilvántartás, 
továbbá a 2000. óta létező földhaszná-
lati nyilvántartás és a földhasználati 
összesítő tartalmáról.

 A Földforgalmi tv. és a Fétv. szabá-
lyai 2013. december 15. és 2014. május 
1. közötti időszakban szakaszosan lép-
nek hatályba. 

Xxx

Gondolatok (eredmények, feladatok) a 2014. év 
küszöbén
Papp Bálint–Ádám József
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Papp Bálint–Ádám József: Gondolatok (eredmények, feladatok) a 2014. év küszöbén

A Földfogalmi tv.-ben és a Fétv.-
ben kapott felhatalmazás alapján szá-
mos további részletszabály rendeleti 
szintű megalkotása vár még a tárcára 
– és azon belül a főosztályra – 2014-
ben is, amely érinti az elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog gyakorlását, az 
adás-vételi és a haszonbérleti szerző-
dés hirdetményi úton történő közlésé-
nek eljárási szabályait, valamint a föld-
használati nyilvántartásról szóló ren-
delkezések módosítását.

A 2013-ban módosult a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Tfvt.) is. A Tfvt. 
átfogó felülvizsgálatának eredménye-
ként született meg a 2013. évi CLXIX. 
törvény, amely a termőföld mennyiségi 
és minőségi védelemét hivatott biztosí-
tani. Az elmúlt 5 évben évente átlago-
san négyezer hektár nagyságú termő-
föld került ki véglegesen a mezőgaz-
dasági művelés alól, miközben jelen-
tős a fejlesztésre alkalmas, használaton 
kívüli vagy alulhasznosított területek 
nagysága, ezért stratégiai feladat a meg-
lévő termőföldek eddiginél szigorúbb 
védelme, a „zöldmezős beruházások” 
korlátozása. A törvénymódosítás érinti 
a művelés alól kivett területek újrahasz-
nosítására, a zártkerti ingatlanok hasz-
nosításának elmulasztására vonatkozó 
sajátos szabályok kidolgozását és a ter-
mőföld időleges, illetőleg végleges más 
célú hasznosításával összefüggő szabá-
lyok szigorítását. 

A földmérési szakterületen is nagy 
iramban folytatódott a – 2012-ben az 
új földmérési törvény elkészítésével 
megindult – jogalkotási munka, amely-
nek eredményeként 2013 áprilisában 
hatályba lépett az ingatlan-nyilvántar-
tási célú földmérési és térképészeti 
tevékenység részletes szabályairól szóló 
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. Ez a ren-
delet az egységes ingatlan-nyilvántartás 
fontosságát szem előtt tartva, átlátható 
módon rendszerbe foglalta az ingatlan-
nyilvántartási adatbázis változásvezeté-
sével kapcsolatos földmérési és térképé-
szeti tevékenységet, nagy hangsúlyt fek-
tetve az ingatlanügyi hatósági feladatok 
megfogalmazására.

2013 tavaszán hatályba lépett a 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ség végzéséhez szükséges szakképzett-
ségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM ren-
delet, valamint a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó 
állami alapadatok és térképi adatbá-
zisok vonatkoztatási és vetületi rend-
szeréről, alapadat-tartalmáról, létreho-
zásának, felújításának, kezelésének és 
fenntartásának módjáról, és az állami 
átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 
11.) VM rendelet.

Az év során a földmérési törvény, 
valamint több rendelet módosítására 
is sor került, továbbá folytatódott a tör-
vény végrehajtási rendeleteinek előké-
szítése, amelyek előreláthatólag 2014 
első felében hatályba lépnek.

Az elmúlt év folyamán pilotprojekt 
keretében a Vas Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala illetékességi területén 
négy járást érintően (Celldömölk, 
Szombathely, Kőszeg és Vasvár) indult 
meg az eljárás (megosztás) az osztat-
lan közös földtulajdonok megszünte-
tésére. Az új eljárási rend alapján (a 
tulajdoni hányadok önálló ingatlanná 
alakítására irányuló jogszabályi felté-
telek egyszerűsítésével és könnyítésé-
vel) felgyorsul az osztatlan közös tulaj-
donú földrészletek megszüntetése. Az 
idén (a 2013. és 2014. évi költségvetési 
keret terhére) a korábbi években ren-
delkezésre álló keretet messze megha-
ladóan 3,2 milliárd forint áll rendelke-
zésre a feladat végrehajtására, remélhe-
tőleg hamarosan az egész ország terü-
letére kiterjesztve a munkát.

A magyar polgári jogi szabályo-
zás eszköztárát jelentősen megújító, 
annak számos elemét gyökeresen 
átalakító új magánjogi kódex (a 2014. 
március 15-én hatályba lépő, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény) az ingatlan-nyilvántartást is alap-
vetően érintő változásokat hozott. Az 
ingatlan-nyilvántartás legfontosabb 
anyagi jogi, és az ezekkel összefüggő 
egyes eljárásjogi rendelkezéseit az új 
Ptk. Dologi jogi Könyvében helyez-
ték el, ezért az új szabályozással való 
összhang megteremtése érdekében az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény (Inytv.) átfogó felül-
vizsgálatát és módosítását kellett elvé-
gezni.  A jogalkalmazók javaslatai alap-
ján az Inytv.-nek az új Ptk.-hoz szorosan 
nem kapcsolódó módosítására is sor 
került, az országosan egységes joggya-
korlat kialakítása, valamint a változó jog-
szabályi rendelkezésekkel (pl.: az illeték-
törvény, vagy a társasházi törvény egyes 

rendelkezéseivel) való koherens szabá-
lyozás megteremtése érdekében.

A jogalkotási feladatokon túl a főosz-
tály természetesen napi kapcsolatot tart 
a Nemzeti Földalappal, a társminiszté-
riumokkal, társfőosztályokkal, valamint 
más hatóságokkal minden olyan eset-
ben, melyben a főosztály szakmai állás-
foglalását igénylik. Tevékeny részesei 
voltunk az Állami Számvevőszék által 
lefolytatott ellenőrzésnek is.

Figyelemmel kísértük a földhivatalok 
szakmai tevékenységét és segítettük mun-
kájukat. Részt vettünk a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium által kezdemé-
nyezett (a megyei kormányhivatalokat, 
így a földhivatalokat érintő) átfogó ellen-
őrzésekben.

A fentiekből jól látható, hogy 2013-
ban a főosztály a korábbi éveknél is 
nehezebb feladatait eredményesen tel-
jesítette. 2014-ben azonban újabb kihí-
vások, újabb jogalkotási és egyéb fel-
adatok várnak ránk.

Az MFTTT életében a 2013-as esz-
tendő eredményesebb volt, mint a 
2012-es év. A nehézségek ellenére a 
Társaság pénzügyi egyensúlyát, műkö-
dőképességét Intézőbizottságunk 
(Ib.) döntései alapján biztosítottuk. 
Az ehhez szükséges anyagi forrásokat 
egyrészt dr. Fazekas Sándor miniszter 
úr (VM), valamint a Budapesti és Pest 
megyei Mérnöki Kamarával (BPMK) 
korábban kötött együttműködési meg-
állapodásunk keretében kapott támo-
gatás, másrészt az év folyamán befolyt 
egyéni és jogi tagdíjak, a Geodézia és 
Kartográfia (GK) szakmai folyóira-
tunk előfizetési díjai, a GK-ban meg-
jelent hirdetések díjai, továbbá a ren-
dezvényeink (a 29. Vándorgyűlés és 
az őszi nagyrendezvényünk) eredmé-
nyei tették lehetővé. Rendeztük a nem-
zetközi szakmai szervezeteknél (FIG, 
ICA, ISPRS és a CLGE) a korábbi évek-
ről elmaradt és a 2013. évi tagdíjunkat 
is. Sajnos nem tudtuk elérni a GK havi 
megjelentetését; 2013-ban is csak két-
havonta jelenhetett meg.

2013-ban egyik kiemelkedő fon-
tosságú feladatunk volt az Európai 
Földmérők Tanácsa (CLGE) budapesti 
közgyűlésének (március 2223.) és a 
kapcsolódó rendezvényeinek (Európai 
Földmérők Napja, március 21-én; és az 
Európai Űrkiállítás (European Space 
Expo), március 2025.) eredményes 

GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   5GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   5 2014.01.30.   13:02:242014.01.30.   13:02:24



6

2014 / 1–2  (66. évf.) GGEODÉZIA ÉS EODÉZIA ÉS KKARTOGRÁFIAARTOGRÁFIA

Papp Bálint–Ádám József: Gondolatok (eredmények, feladatok) a 2014. év küszöbén

megszervezése. A CLGE közgyűlés-
ének megnyitóján köszöntő beszé-
det tartott Tarlós István főpolgármes-
ter úr és dr. Fazekas Sándor minisz-
ter úr is. A rendezvénysorozat kereté-
ben írtuk alá a CLGE Etikai Kódexét, 
amelynek angol és magyar nyelvű szö-
vege Társaságunk honlapján (www.
mfttt.hu) megismerhető. A másik 
nagyon fontos feladatunk a 29. Soproni 
Vándorgyűlés sikeres lebonyolítása 
volt, amelynek a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kara adott ott-
hont. A Vándorgyűlés szakmai prog-
ramját az „Új jogszabályok és alkal-

mazásuk tapasztalatai a földmérés 

és térképészet területén” című témá-
ban hirdettük meg. Nagyszámú előadás 
hangzott el, amelyet, poszterbemutató 
és műszerkiállítás, továbbá gazdag kul-
turális program kísért. A rendezvé-
nyen 150 fő vett részt. Az előadások a 
Társaság honlapjáról letölthetőek.

Társaságunk – alapszabályával össz-
hangban – folytatta eredményes együtt-
működését az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT) Földmérő 
Szakosztályával. A XIV. Földmérő 
Találkozón (Gyergyószentmiklós, 
2013. május 912.) a nagy távolság elle-
nére viszonylag szép számban vettünk 
részt, és több szakmai előadást is tar-
tottunk. A találkozón első alkalom-
mal adtuk át a két szervezet (EMT és 
MFTTT) együttműködése keretében, a 
székely származású Márton Gyárfás pro-
fesszor emlékére alapított közös szak-
mai emlékplakettet dr. Ferencz József 
és Hodobai-Böröcz András részére.

Sikeresek és eredményesek voltak 
a területi csoportjaink rendezvényei, 
így például (időrendi sorrendben): 
Szakmai Nap (Nyíregyháza, 2013. feb-
ruár 28.); a Földmérő Nap Baranyában 
(Pécs, 2013. március 27.); a Mérnök 
Nap/NÓGRÁD-2013 (Salgótarján, 2013. 
április); a IV. Miskolci Földmérő Nap 
(Miskolc, 2013. június 6.); a Földmérő 
Nap (Békéscsaba, 2013. október 34.) 
és a Földmérő Nap (Budapest, 2013. 
november 7.). Ezeket többnyire a megyei 
Mérnöki Kamarákkal (illetve Geodéziai 
és Geoinformatikai Tagozatával) és 
a Kormányhivatalok Földhivatalaival 
együttesen szervezték meg.

A Társaságunk működésében és 
működtetésében 2013. év elején újabb 
nehézségek merültek fel, mivel dr. 

Alabér László lemondott az ügyvezető 
titkári és a főtitkár-helyettesi megbíza-
tásáról. A megüresedett főtitkár-helyet-
tesi tisztségre a május 22-re összehí-
vott Közgyűlés több jelölt közül Buga 

Lászlót választotta meg új főtitkárhe-
lyettessé. Az ügyvezető titkári felada-
tokkal pedig Dombi Tibor főtitkár úr 
Szrogh Gabriellát bízta meg, aki ápri-
lis 1-jétől végzi nagy szorgalommal és 
kitartással az ügyvezető titkári feladato-
kat. Buga László urat a GK lap főszer-
kesztő-helyettesi feladatainak ellátásá-
val is megbíztuk. Társaságunk folyama-
tos működtetése céljából az elmúlt év 
során 7 Ib.- és 3 választmányi ülést tar-
tottunk, továbbá két alkalommal hív-
tuk össze a közgyűlést. Az Ib.-üléseken 
az időszerű feladatok megvitatása mel-
lett a szakosztályaink, valamint területi 
csoportjaink tevékenységéről tájékoz-
tatókat hallgattunk meg, és beszámo-
lókat fogadtunk el. A december 9-én 
megtartott közgyűlésen módosítottuk 
Társaságunk alapszabályát annak érde-
kében, hogy a közhasznúságról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény értelmében 
megszerezzük a MFTTT közhasznú jog-
állását. Erre kötelezően szükségünk van, 
hogy Társaságunk törvényes működé-
sét 2014. július 1-jétől is biztosítsuk. 
Szükséges még az MFTTT Titkársága 
ügyrendjének mielőbbi kidolgozása és 
Ib.- ülésen történő elfogadása.

Társaságunk nagy munkát végzett 
az új földmérési és térképészeti tör-
vényhez kapcsolódó nagyszámú vég-
rehajtási rendelet véleményezésé-
ben a szűkre szabott határidő betar-
tásával.

Mivel 2013-ban vándorgyűlést tar-
tottunk, ezért csak egy szakmai nagy-
rendezvényt terveztünk, amelyet 2013. 
november 27-én rendeztük meg 141 
fő részvételével a VM Földügyi és 
Térinformatikai Főosztályával együt-
tesen és a BPMK támogatásával a 
„Jogszabályi változások hatása a föld-

mérési és térképészeti tevékenységre” 
címmel.

Folytattuk továbbképzési jelleg-
gel Társaságunk (elsősorban szak-
osztályaink szervezésében) a tavaszi 
és az őszi-téli szakmai előadássoroza-
tot. Az előadások egy részét a FÖMI 
tanácstermében, a másik, nagyobbik 
részét pedig kihelyezett helyszíne-
ken (BME Általános- és Felsőgeodézia 

Tanszékén, ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszékén és az 
NymE Geoinformatikai Karán) tartot-
tuk meg. Kiemelt szakmai napot tar-
tottunk 2013. január 28-án a FÖMI 
tanácstermében „A részarány-földki-

adás során keletkezett osztatlan közös 

részaránytulajdon megszüntetésének 

műszaki feltételei” címmel.
Köszönjük, hogy 2013-ban is Tár sa-

ságunk tagjai maradtak, és tagdíjukkal 
támogatták a Társaság működését. Az 
Ib. javaslata alapján a Választmányunk 
december 9-én hozott döntése sze-
rint a 2014. évi tagdíjak nem változtak: 
aktív dolgozók esetében 9000 Ft, diá-
kok, egyetemi hallgatók és nyugdíjasok 
számára 5000 Ft (lap nélkül 1000 Ft). 
A GK előfizetési díja nem MFTTT-tagok 
és közületek részére 18 000 Ft + áfa. 
A jogi tagdíjak összege is változatlan. Az 
egyéni tagjainknak teljes körű hozzáfé-
rést biztosítunk a honlapunkhoz (www.
mfttt.hu), és természetesen a tagdíj befi-
zetése ellenében rendszeresen kapják a 
GK szakmai folyóiratunkat.

Különös figyelmet fordítottunk kie-
melkedő elődeink emlékének megőrzé-
sére (dr. Joó István emléktábla avatása 
és emlékülés, Egyházashollóson, 2013. 
november 29-én; dr. Hegyi Gyula szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából 
emlékülés, Budapesten, 2013. decem-
ber 9-én). Fontosnak tartottuk geodéziai 
alkotásaink és műemlékeink felújítását 
és megbecsülését (a nadapi ősjegy léte-
sítésének 125. évfordulója alkalmából 
szervezett emlékülés és megemlékezés, 
Nadap, 2013. május 15-én).

A 2014. is mozgalmasnak ígérkezik 
az MFTTT életében. Kiemelt felada-
tunk a Társaság pénzügyi egyensúlyá-
nak biztosítása, melyet alapvetően a 
taglétszám megtartásával illetve eme-
lésével, továbbá pályázatokkal, a társ-
szervezetekkel és szakmai intézmé-
nyekkel fennálló kapcsolataink erősíté-
sével remélünk biztosítani. Szeretnénk 
elérni, hogy a nemzetközi szerveze-
tek részére a 2014. évi tagdíjat is be 
tudjuk fizetni. Fontos célkitűzésünk 
a Térképész Bál (2014. március 1.), 
az Európai Földmérők Napja (2014. 
március 20.), valamint a tavaszi és az 
őszi szakmai nagy rendezvényünk 
sikeres megszervezése és lebonyolí-
tása, továbbá eredményes szereplés a 
XV. Földmérő Találkozón (Arad, 2014. 
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május 15–18.). Feltétlenül szükséges-
nek tartjuk a GK szakmai folyóiratunk 
kiadását és színvonalas megjelentetésé-
nek biztosítását, emellett az egyre nép-
szerűbbé váló honlapunk folyamatos 
működtetését is.

Mindezekhez kívánunk hatékony 
együttműködést, összefogást a célok 
sikeres megvalósítása, a szakma és 
Társaságunk előremutató fejlődése 
érdekében.

Dr. Papp 
Bálint
főosztályvezető

VM Földügyi és Térinformatikai 
Főosztály 

Dr. Ádám 
József 
MFTTT elnök

A háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás 
megvalósítása
Iván Gyula

1. Bevezetés

A földmérési és térképészeti tevékeny-
ségről szóló 2012. évi XLVI. Törvény 
15. §-a határozza meg a háromdimen-
ziós ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázis fogalmát. A jogszabály szerint: „úgy 
kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen 
a térbeli objektumokhoz tartozó elkülö-
nülő jogok ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténő egyértelmű azonosítására és beje-
gyezhetőségére és egymáshoz való viszo-
nyuk kifejezésére.” Egy jogszabály termé-
szetesen definiálhat bizonyos fogalma-
kat, azonban azok megvalósítását min-
den esetben a gyakorlat dönti el.

A háromdimenziós ingatlan-nyil-
vántartás (a nemzetközi irodalom-
ban 3D-s kataszter) nem új fogalom. 
Az első kifejezetten a 3D-s ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos mun-
kaülést 2001-ben tartották a hollan-
diai Delftben (http://www.gdmc.nl/
events/3DCadastres2001/), melyen 
hazánkat Osskó András úr, a Földmérési 
és Távérzékelési Intézet (a továbbiak-
ban FÖMI) szakmai tanácsadója kép-
viselte, és nagy sikerű előadást is tar-
tott. Érdekes, hogy a következő mun-
kaülést a témában csak 2011-ben 
tartották, ugyanezen a helyszínen 
(http://3dcadastres2011.nl/), azonban 
az eltelt tíz év folyamán számos FIG-
publikáció foglalkozott a 3D-s ingat-
lan-nyilvántartás kérdéskörével. Meg 
kell említeni, hogy a fő szervező mind-
két esetben a Nemzetközi Földmérő 

Szövetség (a továbbiakban FIG) 7. 
(kataszterrel és földügyi igazgatással 
foglalkozó) Bizottsága volt. A FIG 7. 
Bizottsága, közösen a 3. Bizottsággal 
(Térbeli Információmenedzsment) a 
20102014 periódusra külön munka-
csoportot állított fel prof. Peter van 
Oosterom vezetésével (Delfti Műszaki 
Egyetem) a 3D-s ingatlan-nyilván-
tartás témájának kezelésére. Ennek 
egyik eredménye volt az igen sikeres, 
2011. évi delfti munkaülés (hazánkat 
a szerző képviselte), melyet 2012-ben 
a kínai Shenzhen városában megismé-
teltek (http://www.cadastre2012.org/). 
A fenti események is jelzik a 3D-s ingat-
lan-nyilvántartás iránt megnyilvánuló 
egyre nagyobb figyelmet.

Hazánkban is századunk első évti-
zedének végén keletkeztek a témában 
dolgozatok (Osskó 2008, Iván 2011, 
Iván 2012) és a földügyben tapasz-
talható nemzetközi trendek alapján 

került be a háromdimenziós ingatlan-
nyilvántartás koncepciója az új, föld-
mérési és térképészeti tevékenységről 
szóló törvénybe.

Jelen dolgozat a 3D-s ingatlan-nyil-
vántartás jellemzőit, jogi és műszaki 
megvalósítását valamint azok hatásait 
tárgyalja.

2.  A 3D-s ingatlan-
nyilvántartás 
szükségessége 
és jellemzői

A felgyorsult urbanizáció, az ipari fejlő-
dés, a kihasználható földterületek szű-
külése az elmúlt évtizedekben olyan 
építmények létrehozását tette szüksé-
gessé, melyek átfedik, keresztezik egy-
mást (1. ábra).1

1  Forrás: http://forum.utazas.hu/azsia/228-kina.
html

1. ábra. Shanghaji autópálya kereszteződés, Kína1
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Az ilyen és hasonló szerkezetek tulaj-
donjogának és a hozzájuk kapcsolódó 
jogoknak a nyilvántartása, bejegyzése 
egy kétdimenziós, földrészletalapú 
ingatlan-nyilvántartásba igen komoly 
kihívást jelent. Természetesen az épí-
tészek fantáziájának sem lehet határt 
szabni (2. ábra).2

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás szük-
ségességének fontosabb összete-
vőit a következőképpen csoportosít-
hatjuk:

 • az ingatlanok értékének növeke-
dése,

 • az alagutak, közművezetékek, mély-
garázsok, bevásárlóközpontok, út 
és vasút alatti építmények számá-
nak jelentős növekedése,

 • a 3D-s adatok kezelésével foglal-
kozó térinformatikai rendszerek 
kapacitásának jelentős növeke-
dése műszakilag lehetővé teszi a 
3D-s ingatlan-nyilvántartás meg-
valósítását.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás rögzíti 
nemcsak a földrészletekhez, hanem 
a 3D-s tulajdoni egységekhez is a kap-
csolódó jogokat, tényeket és terheket. 
A 3D-s tulajdoni egység a tér egy adott, 
zárt része melyen belül a tulajdoni viszo-
nyok azonosak. (Stoter, 2004.)

2  Forrás: Victor Khoo: 3D Cadastre in Singa-
pore. Proceedings of the 2nd Workshop on 3D 
Cadastre. 16–18 November, 2011, Delft, The 
Netherlands.

Stoter meghatározását figyelembe 
véve a 3D-s ingatlan-nyilvántartásban 
3D-s jogi terekről (mely a tulajdoni 
egység megfelelője) beszélhetünk. Ha 
figyelembe vesszük a hazai jogi környe-
zetet is, a Ptk. 5:17. § [az ingatlanon 
fennálló tulajdonjog terjedelme] így 
fogalmaz:
(1) „Az ingatlanon fennálló tulajdon-

jog a föld feletti légi térre és a föld 
alatti földtestre az ingatlan hasz-
nosítási lehetőségeinek határáig 
terjed.

(2) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a 
föld méhének kincseire és a termé-
szeti erőforrásokra nem terjed ki.”

A Ptk. szabályozásából az következik, 
hogy a földrészletek is 3D-s jogi teret 
generálnak, hiszen a földrészlet feletti 
légi tér, illetve a föld alatti földtest az 
ingatlan hasznosítási lehetőségeinek 
határáig 3D-s objektum, míg a földrész-
let ennek a 3D-s jogi térnek a földfel-
színnel való metszete. (3. ábra)

Ebből következően azt mondhatjuk, 
hogy a napjainkban vezetett, „hagyo-
mányos” 2D-s ingatlan-nyilvántartás is 
a háromdimenziós jogi terek nyilván-
tartása, azonban azoknak csak az adott 
vetületi rendszer síkjával történő met-
szetét ábrázoljuk.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás tehát 
nem egyszerűen az ingatlan-nyilvántar-
tási térképi adatbázisok 2D-ről 3D-re 
való kiterjesztése, hanem az ingatlanon 
fennálló tulajdonjogok terjedelme miatt, 
az ingatlanok jogi terének nyilvántartá-
sát, valamint azok térbeli jellemzőinek 
kezelését, változásvezetését jelenti.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás beve-
zetéséről a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
Törvény rendelkezik, mely módosítja 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. Törvény egyéb önálló ingat-
lanokról szóló 12. §-t, a következő ren-
delkezéssel:

„[A földrészleteken kívül önálló 
ingatlannak kell tekinteni:]

d) a közterületről nyíló pincét (föld 
alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül 
annak rendeltetésétől,

e) minden olyan föld alatti és a 
földfelszín felett található műtárgyat, 
létesítményt, építményt (aluljáróban 
lévő üzletek, mélygarázs, közműveze-
ték, felüljáró, híd stb.) melynek min-
den részén azonosak a tulajdoni vagy 
a vagyonkezelői (kezelési viszonyok) 
[a)–e) pontok szerinti ingatlanok 
együtt: egyéb önálló ingatlan].”

A rendelkezés a földrészletnek meg-
felelő fogalmat vezet be a 3D-s objek-
tumokra, mely biztosítja azok beje-
gyezhetőségét az ingatlan-nyilvántar-
tásba. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a rendelkezésben említett épít-
ményekre, létesítményekre ugyan-
úgy tulajdoni lapot kell felfektetni, 
akárcsak egy földrészlet, vagy társas-
házban lévő lakás esetén. A meglévő, 
bevált eljárásrenden tehát nem kell vál-
toztatni.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás egyik 
érdekessége, hogy meg kell benne 
különböztetni magát az ingatlant és az 
ingatlan által meghatározott jogi teret 
(4. ábra).

2. ábra. Az „összefűzött” társasház 

Szingapúrban2

3. ábra. Az ingatlan jogi tere és a földrészlet kapcsolata
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A 4. ábra egy 3D-s ingatlan-nyilván-
tartási szituációt mutat be oldalné-
zetben, ahol a földfelszínen található 
egy 023 helyrajzi számú földrészlet, 
mely alatt egy „777”-el jelölt egyedi 
azonosítójú vezeték fut.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás elvei 
szerint mind a földrészletnek, mind a 
vezetéknek van tulajdoni lapja. A veze-
ték azonban, az építésügyi előírások-
nak megfelelően, egy pufferzónát 
generál maga körül, melynek felszíni 
vetülete a hagyományos ingatlan-
nyilvántartásban szereplő vezeték-
jog. A 3D-s ingatlan-nyilvántartásban 
azonban ez a vezetékjog egy, a vezeték-
kel együtt futó hasábot generál, mely 
az ingatlan által generált jogi térnek 
tekinthető. Tehát a 3D-s ingatlan-nyil-
vántartásban nemcsak fizikailag létező 
objektumok jelenhetnek meg, hanem a 
fizikailag létező objektumok által gene-
rált jogi terek is.

3.  A 3D-s ingatlan-
nyilvántartás 
helyzete a világban

Tényként kell megemlíteni, hogy jelen-
leg valódi 3D-s ingatlan-nyilvántartás-
sal egyik ország sem rendelkezik a 
világon. A 3D-s ingatlan-nyilvántar-
tás ötlete holland eredetű, ahol igen 
komoly problémákat okoztak és okoz-
nak az előző pontban említett térbeli 
szituációk, amellett, hogy az ingatlanok 
árai is igen magasak. A bevezetésben 
említett munkaülések is mutatják hol-
land kollégáink komoly tevékenységét 
a témában.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás beve-
zetése a távol-keleti országokban egyre 
sürgetőbb. A gyors iparosítás, az urba-
nizáció, az ingatlanok értékének 

emelkedése miatt napjainkban ők 
tekinthetők a 3D-s ingatlan-nyilván-
tartási fejlesztések motorjainak (Dél-
Korea, Malajzia, Szingapúr, Kína).

A 3D-s ingatlan-nyilvántartással kap-
csolatos fejlesztések jelenleg három 
szintre bonthatók:

 • a jogi keretrendszer,
 • a 3D-s ingatlanok nyilvántartásba 

vételének megoldása és
 • a 3D-s adatkezelés.

A jogi keretrendszerrel kapcso-
latban meg kell említeni, hogy nemzet-
közi szinten a 3D-s kataszter jogi olda-
lán történő kutatás, a közös szabályok 
és szaknyelv egész egyszerűen hiány-
zik. Ezért igen nehéz az egyes megol-
dásokat összehasonlítani. A 2011. évi 
delfti munkaülés a fentiek miatt a jogi 
keretrendszerrel kapcsolatban a követ-
kező javaslatokat tette:

 • jogi specialistákat szükséges 
bevonni a 3D-s kataszterrel kap-
csolatos kutatás-fejlesztésbe,

 • szemantikus együttműködés 
szükséges a közös szabályok és 
szaknyelv létrehozásához,

 • a kutatásnak nem szabad meg-
állni az ún. „jogi kataszternél”, 
hanem ki kell terjeszteni a sok 
célú kataszteri rendszerekre is (pl. 
várostervezés). A kataszter és más 
nyilvántartások kombinációjával a 
szemantikus interoperabilitás lét-
rehozható, 

 • javaslat hangzott el a FIG (Nem-
zetközi Földmérő Szövetség) 3D-s 
kataszteri munkacsoport egy 
alcsoportjának létrehozására, 
mely a jogi kérdésekkel foglalko-
zik.

A 3D-s ingatlanok nyilvántar-
tásba vétele jelentős különbséget 
jelent a 2D-s regisztrációval szemben. 
A területalapú gondolkodás helyett a 
térfogattal kapcsolatos gondolkodást 
kell bevezetni. Elképzelhető, hogy a 
valós világban nincs fizikai változás 
(pl. az építkezés nem kezdődött el), 
azonban a jogi helyzetben bekövetke-
zett változás már 3D-s megoldást köve-
tel meg (3D-s jogi objektumok kelet-
keztek, melyeket nyilvántartásba kell 
venni).

A 3D-s adatkezelés érdekes kérdés. 
A 3D-s adatok mennyisége az elmúlt 
tíz évben drasztikusan megemelke-
dett, melyet a 3D-s térinformatikai és 

adatmegjelenítő rendszerek száma is 
mutat. Azonban a 3D-s adatkezelés és 
elemzés  úgymint lekérdezés, módosí-
tás, 3D-s térképfedvényezés, 3D-s puf-
ferelés  hiányozik ezekből a rendsze-
rekből. A 3D-s adatok megfelelőek a 
megjelenítéshez, azonban a számítá-
sokban nem hatékonyak. A jövőben 
új algoritmusok kidolgozása lesz szük-
séges a 3D-s elemzésekhez, például 
objektumlekérdezésre és változáskö-
vetésre. Térbeli és időbeli koncepció-
kat szükséges kifejleszteni. (Banut, 
2011.)

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás 
megvalósításához jó alapot jelent 
a 2012. november 1-jén a Nem zet-
közi Szabványosítási Szervezet (In ter-
national Organization for Stan dar di-
zation, a továbbiakban ISO) által elfo-
gadott ISO 19  152 jelű szabvány,3 
mely a földügyi igazgatás egy általá-
nos fogalmi modelljét határozza meg, 
beleértve a 3D-s ingatlan-nyilvántartást 
is. (Lemmen, 2012).

4.  A 3D-s ingatlan-
nyilvántartás 
szükségessége és 
helyzete hazánkban

Hasonlóan a nemzetközi helyzethez, 
elmondhatjuk, hogy hazánkban valódi 
3D-s ingatlan-nyilvántartás még nem 
létezik, azonban voltak és vannak olyan 
eljárások mely a 3D-s ingatlan-nyilván-
tartás bizonyos szintű megvalósítását 
jelentik.

A társas- és szövetkezeti házak nyil-
vántartása, mely a múlt század harmin-
cas éveitől van jelen, tipikusan egy 
3D-s ingatlan-nyilvántartási regisztrá-
ciót jelent (Osskó, 2008). A vezetékjo-
gok, az olyan szolgalmak nyilvántartása 
melyek föld alatti, vagy föld feletti léte-
sítményekből erednek, szintén 3D-s 
nyilvántartásnak tekinthetők, azon-
ban térbeli megjelenésüket eddig csak 
2D-ben ábrázolták.

Feltehetjük a kérdést: van-e egyálta-
lán szükség 3D-s ingatlan-nyilvántar-
tásra hazánkban?

Ha a jelenlegi ingatlan-nyilvántar-
tási rendszert elemezzük, sok érdekes 

3  Geographic Information – Land Administra-
tion Domain Model (Földrajzi Információ – Föld-
ügyi Igazgatási Modell, a továbbiakban LADM)

4. ábra. Az ingatlan és annak jogi tere
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problémát találhatunk. Vannak olyan, 
történelmi, építészeti objektumok, 
melyek az ingatlan-nyilvántartás-
ban önállóan nem szerepelnek (pl. 
a Lánchíd Budapesten a Dunának a 
része). Ugyanígy említhetjük az autópá-
lyák, autóutak kereszteződéseit, mély-
garázsokat, a nem közterületről nyíló 
pincéket stb. Sok esetben nem kerül-
tek bejegyzésre olyan jogok, melye-
ket a meglévő térbeli szituáció alap-
ján be kellett volna jegyezni (5. ábra). 

A GEOTÉR Kft. (Paks) felmérésén lát-
szik a pincék igen bonyolult térbeli 
elhelyezkedése a földrészletek alatt. 
Egyes pincék több földrészlet alatt 
helyezkednek el (akárcsak pl. a mély-
garázsok esetén), míg olyan esetet is 
találni, ahol egy földrészlet alatt több 
pince halad el. A közművek, metró-
állomások, metróalagutak, aluljárók, 
felüljárók nyilvántartási szempontból 
hasonló problémát okoznak, hiszen 
ezek tulajdonviszonyai teljes mér-
tékben tisztázottak, azonban térbeli 
elhelyezkedésüknél fogva korlátozhat-
ják más tulajdonában lévő ingatlanok 
használatát, erőforrásainak kiaknázá-
sát. Amíg az önálló ingatlanok térbeli 
elhelyezkedéséből adódó jogi konflik-
tusokat nem rendezik az ingatlan-nyil-
vántartásban, addig bármikor komoly 
jogi problémákba lehet ütközni. A 3D-s 
ingatlan-nyilvántartás megteremtése 
az említett problémák orvoslására az 
egyik leghatékonyabb eszköz.4

Ha nemcsak az ingatlan-nyilvántar-
tási, hanem a gazdasági szemponto-

4  A GEOTÉR Kft. (Paks) felmérése alapján

kat is figyelembe vesszük, több fontos 
megállapítást lehet tenni.

A földfelszín feletti és alatti objek-
tumok, melyek tulajdoni, vagyon-
kezelői viszonyai eltérnek a földfel-
színi földrészlet tulajdoni állapotá-
tól, jelentős vagyoni elemet jelente-
nek ezen létesítmények tulajdonosa-
inak. Azonban ezek a tulajdoni jogok 
nincsenek bejegyezve az ingatlan-nyil-
vántartási rendszerbe. Sok esetben ez 
komoly gazdasági problémához vezet-
het. Amennyiben ezen vagyonele-
mek önálló ingatlanként lennének be 
jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, 
akkor fedezetként szolgálhatnának 
különböző gazdasági tranzakciókhoz 
is. Például egy borász önállóan a pin-
céjére vehetne fel jelzáloghitelt anél-
kül, hogy az egész ingatlanát el kéne 
jelzálogosítania. A közműtulajdonosok 
ugyanígy járhatnának el amellett, hogy 
egy államilag garantált (közhiteles) 
nyilvántartásban szerepelnek vagyon-
elemeik. A 3D-s ingatlan-nyilvántartás 
bevezetése ezáltal élénkítenéa jelzálog-
piacot, ezzel együtt az ingatlanpiacot 
is, mely a fenntartható gazdasági fejlő-
dés egyik motorja.

Fontos megjegyezni, hogy a közmű-
vek ingatlan-nyilvántartásba történő 
felvétele nem jelenti a közműnyilván-
tartás fontos feladatának átvételét. 
A közművek nyilvántartása továbbra is 
az arra kijelölt szervek feladata lesz, az 
ingatlan-nyilvántartásban a közművek 
mint önálló ingatlanok szerepelnek és 
nem mint műszaki létesítmények.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás be-
vezetése nem jelenti azt, hogy az or-
szág egész területén 3D-s állami 

in gat lan-nyilvántartási térképi adat-
bázisnak kell lennie. A Hortobágyon 
a szerző nem érzi ennek szükségét, 
azonban a puszta alatt és fölött futó 
közművezetékekről nincsenek isme-
retei. Azonban azon esetekben, ahol 
az önálló ingatlanok térbeli elhelyez-
kedése ezt megköveteli a 3D-s ábrázo-
lás elengedhetetlen.

5.  A 3D-s ingatlan-
nyilvántartás 
megvalósítása 
hazánkban

A 3. pontban említettük, hogy valódi 
3D-s ingatlan-nyilvántartással még 
egyik ország sem rendelkezik a vilá-
gon, tehát ennek megvalósítása úttörő 
munkának számít bárhol a világban. 
A nemzetközi tapasztalatok alapján 
azonban már körvonalazódnak egy 
3D-s rendszer megteremtésének egyes 
lépései, fejlesztési szakaszai, melyek a 
hazai megvalósításban is sokat segít-
hetnek.

A megoldás két részre tagozódik, a 
jogi keretrendszer a hozzá kapcsolódó 
eljárásokkal és a műszaki fejlesztéssel 
kapcsolatos tevékenységek meghatá-
rozására.

A jogi keretrendszerrel kapcsola-
tos problémákat az előző pontokban 
vázoltuk. A leglényegesebb újdon-
ság az lesz, hogy olyan keretrend-
szert kell kialakítani, mely a terület- 
más néven földrészletalapú jogi meg-
oldás helyett áttér egy térbeli (térfo-
gat) alapú rendszerre. Mint említet-
tük, a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási 
rendszer a 3D –s jogi terek vetületi 
síkkal történő metszetét jelenti (még 
jogilag is), azonban az új szabályozás-
ban valóban a 3D-s terekkel kell fog-
lalkozni. A probléma természetesen a 
részletekben rejlik, ezért a jogi model-
lezést, az üzleti folyamatok elemzését- 
fejlesztését minél előbb el kell kezdeni, 
és a szükséges végrehajtási rendelete-
ket kidolgozni.

A 3D-s mérésekkel kapcsolatban 
meg kell jegyezni, hogy napjaink mérő-
eszközeivel a közvetlen 3D-s mérések 
kivitelezése viszonylag egyszerű, akár a 
totális mérőállomásokról, akár a lézer-
szkennerekről beszélünk. A mérési 
eredmények feldolgozásához is meg-
felelő szoftverek állnak rendelkezésre. 

5. ábra. Pincék elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térképen Pakson4
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A 3D-s ingatlan-nyilvántartási mérések-
nél a legnagyobb problémát a méré-
sek tárgya (mit kell mérni) és az elvárt 
pontosság jelenti. A mérésekkel kap-
csolatos követelményrendszert teszt-
projektek eredményeinek elemzésé-
vel kell kialakítani.

A műszaki (informatikai) megoldás 
sok szempontból egyszerűbb, mint a 
jogi oldal fejlesztése. A magyar ingat-
lan-nyilvántartás informatikai rend-
szerének fejlesztése a földügyi ágazat 
belső erőforrásaival folyik. Minden 
szakismeret, informatikai kapacitás 
rendelkezésre áll egy sikeres informati-
kai fejlesztéshez. Azonban ahhoz, hogy 
e fejlesztés sikeres legyen, a megfelelő 
humán és pénzügyi erőforrásokat biz-
tosítani kell. A műszaki fejlesztés előtt 
a jogi keretrendszernek, üzleti folya-
matoknak már készen kell lenniük, 
ugyanis nélkülük az új rendszert nem 
lehet megtervezni.

A műszaki fejlesztéssel kapcsolat-
ban figyelembe kell venni, hogy jelen-
leg (a Fővárosi Földhivatal kivételével) 
egy integrált tulajdoni lap és ingatlan-
nyilvántartási térkép kezelő informa-
tikai rendszer üzemel a földhivatal-
okban. A rendszer stabilan működik, 
így az abban történő bármely változta-
tás a rendszer integritását, működését 
veszélyezteti. Így ha fejlesztési szem-
pontból nézzük a rendszer kiépítését, 
akkor a 3D-s ingatlan-nyilvántartás 
megvalósítását szolgáló informatikai 
rendszernek a jelenleg meglévő rend-
szer egyfajta kiterjesztésének kell len-
nie. Mindez az jelenti, hogy az új rend-
szernek úgy kell üzemelnie, hogy ha 
szükség van 3D-s ingatlan-nyilvántar-
tási megoldásra, akkor egyszerű módon 
be lehessen „kapcsolni” azokat, egyéb-
ként a „hagyományos” 2D-s megoldá-
sokat lehet használni. Ez összhangban 
van azzal, hogy nem szükséges minden-
ütt 3D-s ingatlan-nyilvántartás.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartást egy-
szerre nem lehet bevezetni. A 3D-s 
ingatlan-nyilvántartásban szereplő új 
típusú ingatlanok (pl. pincék, közmű-
vek, mélygarázsok stb.) felmérését és 
nyilvántartásba vételét csak fokozato-
san lehet megoldani. Az egyes ingat-
lantípusok bevezetését a nyilvántar-
tásba alapos tervezés alapján kell elvé-
gezni, melynél nemcsak nyilvántar-
tási és földmérési, hanem gazdasági 

társadalmi szempontokat is figye-
lembe kell venni. Nagyon fontos kité-
tel, hogy egy adott objektumtípus beve-
zetését az ingatlan-nyilvántartásba úgy 
kell megtervezni, hogy az teljes legyen. 
Magyarul, ha az adott objektumtípus 
bevezetéséről döntés születik, akkor 
annak összes előfordulását nyilvántar-
tásba kell venni, az ország teljes terü-
letén.

A 3D-s ingatlan-nyilvántartás meg-
valósításának egyik alapja a megfelelő 
pontosságú állami ingatlan-nyilvántar-
tási térképi adatbázis. Az új felméréssel 
készült adatbázisok az elvárt pontossá-
got nyújtják, azonban sok esetben a for-
galomban lévő adatbázisok pontossága 
igen sok kívánnivalót hagy maga után, 
elsősorban a 207/1962 (T.6.) számú 
ÁFTH utasítás szerint készült állomá-
nyok, melyek problémáival lapunk-
ban is több dolgozat foglalkozott (pl. 
Oros 2009, Gross et. al. 2010). Jelenleg 
hazánkban 528 db fekvés található, 
melyek a fent említett utasítás szerint 
készültek és némelyiken akár 5-10 m-es 
eltérések is tapasztalhatók a természet-
beni állapothoz képest (FÖMI, 2012). 
Egyértelmű, hogy ilyen geometriai ala-
pokra nem lehet 3D-s ingatlan-nyilván-
tartást helyezni.

A fentiek miatt a 3D-s ingatlan-nyil-
vántartás megteremtése érdekében 
egy olyan állami ingatlan-nyilvántar-
tási térképi adatbázis felújítási techno-
lógiát kell kifejleszteni, mely a lehető 
legrövidebb idő alatt orvosolja a rossz 
minőségű adatbázisokból adódó prob-
lémákat. A térképfelújításnak, a mai 
technológiai lehetőségeket és szak-
mai trendeket figyelembe véve, egy-
értelműen távérzékelési (beleértve 
a fotogrammetriát is) technikán kell 
alapulnia, ugyanis csak távérzékelés-
sel lehet egyszerre nagyobb területe-
ket felmérni, a mérések homogeni-
tásának előnyeiről nem is beszélve. 
Napjaink térinformatikai trendjei azt 
mutatják, hogy az adatok naprakész-
sége, természetbeni állapottal való 
egyezősége sokkal fontosabb tényező, 
mint a geometriai pontosság, termé-
szetesen egy adott határon belül. Az 
új térképfelújítási módszernél ezért, a 
távérzékelési technológiából is követ-
kezően, különös hangsúlyt kell fektetni 
a távérzékelésen alapuló elhatárolásra, 
melyet a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
Törvény is megenged. A térképfelújí-
táshoz szükséges pénzügyi háttér meg-
teremtéséhez a 3D-s ingatlan-nyilván-
tartás gazdasági előnyeit szükséges a 
döntéshozók tudomására hozni amel-
lett, hogy a pontatlan térképek komoly 
műszaki problémákat okozhatnak az 
ingatlan-nyilvántartás működésében és 
a térképfelújításhoz szükséges forrás 
biztosítása is törvényi kötelessége az 
államnak. Ahogy prof. Ian Williamson 
(University of Melbourne, Ausztrália) 
mondta egy konferencián: „A politiku-
sakat nem érdekli a kataszter. A poli-
tikusok jó döntéseket akarnak hozni. 
Nekünk az a feladatunk, hogy elhites-
sük velük, kataszter nélkül nem tudnak 
jó döntést hozni.”

6. Összefoglalás

A fenti pontokban tárgyaltuk a 3D-s 
ingatlan-nyilvántartás megvalósítási 
lehetőségeit hazánkban. A földmérési 
és térképészeti tevékenységről szóló 
törvény megteremtette a jogi alapját 
egy valóban korszerű, a térbeli viszo-
nyokat megfelelően ábrázoló és ele-
mezhető nyilvántartás kialakítására.

A külföldi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy egy ilyen nyilvántartás meg-
teremtése rendkívüli jogászi, műszaki 
és informatikai erőfeszítést kíván. 
Azonban ennek tudásbázisa, jogi és 
szakmai háttere rendelkezésünkre áll, 
csak bele kell vágni.

Summary

Implementation of 3D Cadastre
Gyula Iván

This paper deals with th e need and 
implementation of a 3D Cadastre sys-
tem in Hungary. Describes and anal-
yses the present developments and 
requirements in this field. Existing 
3D elements of Hungarian Unified 
Land Registry are a very good base 
for the establishment of such a sys-
tem. The steps of implementation of 
a 3D Cadastre is also detailed including 
problems and opportunities.

Irodalom

1. OSSKÓ András (2008): A 3D ingatlan-nyil-
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főtanácsadó

Földmérési és Távérzékelési Intézet

A Magyar Nemzeti Atlasz 
(Egy kartográfus koncepciója)
Márton Mátyás

Bevezetés. 
Egy akadémiai pályázat 

2013 januárjában pályázatot lehetett 
benyújtani a Magyar Tudományos 
Akadémiához ún. támogatott – közös 
akadémiai-egyetemi – kutatócsoport 
kialakítása érdekében. A pályázatot 
egyszemélyi felelősként a tervezett 
kutatócsoport vezetője nyújthatta 
be, akinek egyetemi tanári kinevezés-
sel és közalkalmazotti munkaviszony-
nyal, valamint az MTA doktora cím-
mel kellett rendelkeznie. Mivel Zentai 
László az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékének veze-
tője egyéb fontos szakmai tisztségei 
betöltése mellett nem tudta felvál-
lalni a kutatócsoport vezetését, Márton 
Mátyás vállalta a pályázat elkészítését 
és benyújtását.

A tervezett kutatócsoportnak fő- 
(min. 4) és félállású tagjai lehettek (az 
utóbbiak száma nem haladhatta meg 
a főállásúkét), így a személyi összeté-
tel erős korlátok közé szorított volt. 
A pénzügyi oldal fedezését (bérek, 
járulékok, konferenciakiadások, mini-
mális működési költségek) az MTA, 

az elhelyezés és a kutatáshoz szük-
séges eszközök biztosítását az egye-
tem (esetünkben az ELTE) vállalta. Az 
elnyerhető támogatás ötéves időszakra 
szólt.

A pályázat témájául – tudatosan – két 
nagy kutatási kört jelöltünk meg, ame-
lyek bármelyike külön-külön is folytat-
ható, de bármelyik prioritása esetén a 
másik háttérbe is szorítható, és a „holt-
időkben” művelhető. (Gondolnunk 
kellett a pályázat kiírása szerinti szi-
gorú beszámolási kötelezettségre az 
időfelhasználásokat illetően.)

A pályázati kutatási terv

A létrehozandó Kartográfiai Kuta tó-
csoport több – egymást támogató – 
olyan kutatási témakör művelésére 
jön létre, amelyek eredményei integrál-
hatók a már korábban akadémiai ber-
kekben többször megfogalmazódott 
nemzetiatlasz-koncepció megvalósítá-
sához. Ez a kutatócsoport egyik nagy 
feladatköre.

A másik kutatási kör kartográfiai 
örökségünk korszakos darabjainak 
megőrzését tűzi ki céljául, részben a 

már kidolgozott és interneten is elér-
hető, a pályázó által 2007-ben alapí-
tott Virtuális Glóbuszok Múzeuma 
(http://vgm.elte.hu) műszaki-techni-
kai és módszertani fejlesztésével, vala-
mint egyes nagy értékű, de rossz álla-
potban lévő magyar földgömbök 3D-s 
állapotrögzítésével, digitális restau-
rálásával és rekonstrukciójával, aho-
gyan az a Perczel-glóbusz esetében 
is történt (http://lazarus.elte.hu/hun/
buszke/2012-perczel/perczel.htm). 
Ennek a vonalnak olyan részeredmé-
nyei jöttek létre a vizualizáció és a 3D-s 
modellalkotás gyakorlati és elméleti 
területein, amelyekre épülő további 
kutatások a nemzeti atlasz készítése-
kor is hasznosíthatók.

A tervezett kutatócsoport a Pályázati 
felhívásban „A pályázat célja”-ként 
meghirdetett elvárásoknak minden-
ben eleget tesz:

„– hazai egyetemeken ... tudomá-

nyos műhelyek kialakítása és műkö-

désük támogatása”: A tervezett kuta-
tócsoport vezetője az elmúlt évek során 
több pozitív nemzetközi visszhan-
got kiváltó kutatást irányított az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
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Tanszékén. Vezetésével létrejött egy-
fajta kartográfiai műhely, amelynek 
résztvevői az oktatók, doktoranduszok 
és hallgatók közül kerültek ki, és ily 
módon a közreműködők egy része 
folyamatosan változott. Egy állandó 
összetételű kutatócsoport kialakítása 
hatékonyabb munkavégzést garantál, 
s viszonylag rövid időn belül jelentős 
produktumra képes, konkrétan megfo-
galmazott célok elérésében.

„– a kutatói és oktatói utánpótlás 

erősítésé”-t szolgálja két (egy másod- 
és egy elsőéves) doktorandusz (Ung-
vári Zsuzsanna és Gulyás Zoltán) bevo-
nása a kutatócsoport munkájába.

„– a kutatómunka hatékonysá-

gának növelése a kutatói pálya kez-

deti és középső szakaszában az okta-

tói munka arányának csökkentése 

révén: A kutatócsoportban részmun-
kaidőben alkalmazott oktatók (Gede 
Mátyás, Faragó Imre, Gercsák Gábor) 
jelenléte és korösszetétele is meg-
felel ezen elvárás teljesítésének, ame-
lyet az egyetem támogat, ugyanakkor a 
kollégák tudományos és/vagy egyetemi 
előmenetelét is segíti a kutatómunká-
ban való fokozottabb részvétel.

„– az MTA kutatóintézet-hálózata és 

az egyetemek közötti együttműködés 

erősítése: A kapcsolat ma is élő. Az 
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet 
három fiatal térképész kutatója (Agárdi 
Norbert, Kovács Anikó, Szabó Renáta) 
a tanszékünkön végzett. Közülük kettő 
a kutatócsoport vezetőjénél írta diplo-
mamunkáját (Agárdi, Szabó), egyikük-
nek doktori témavezetője is (Agárdi)1. 
Ezt a kapcsolatot tovább erősítheti a 
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) 
készítésében végzett közös, összehan-
golt munka. A projektben részt vevő 
doktoranduszok remélhetőleg majd 
az MTA CSFK FTI-ben kutatóként vagy 
az ELTE-n oktató-kutatóként kaphat-
nak állást a kutatócsoport megszűnte 
után.

„– a kutatóintézet-hálózat kutatási 

profiljából hiányzó vagy azt kiegé-

szítő, a magyar tudományos életben 

újdonságot jelentő témák művelése 

...”: Mivel hazánkban tanszékünk, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszéke az 

1 Ma már Szabó Renátának is.

egyetlen olyan oktatóhely, ahol a tér-
képészképzésen belül a kartográfi-
ával magasabb szinten ismerkedhet-
nek meg a hallgatók, szükségszerű, 
hogy a témakörbe vágó (alap)
kutatások is elsődlegesen itt folynak 
Magyarországon, s a kutatások szerte-
ágazók, gyakorlatilag lefedik a karto-
gráfia teljes területét. Ezek a vetület-

tan (Györffy), domborzatábrázo-

lás és vízrajz (Ungvári, Márton), táj-

beosztási és igazgatási rendszerek 
(Faragó, Sümeghy, Márton), magyar 
és angol nyelvű névrajzi kérdé-

sek (Gercsák, Gulyás, Márton), 3D-s 

modellezés és vizualizáció (Gede, 
Sümeghy, Márton), adatbázis-épí-

tés és rendszerfejlesztés (Györffy, 
Gede, Sümeghy). Bevonjuk a csoport 
munkájába Zentai László tanszékve-
zető egyetemi tanárt, az MTA doktorát, 
a webkartográfia nemzetközi szin-
ten elismert művelőjét „nem finan-
szírozott” tagként, hogy tapasztalatá-
val támogassa a csoport működését, 
és gondozott témájával teljessé tegye 
a Magyarország Nemzeti Atlaszánál 
alkalmazandó kartográfiai részterü-
letek körét.

Feladatok a két nagy 
kutatáscsoporton belül

I. Az új Magyarország Nemzeti 
Atlasza (MNA) tematikusadat-tartal-
mát tekintve messze túl kell mutatnia 
az előző kiadásokon (1967, 1989).

Természetesen túl kell mutasson a 
megjelenítés mikéntjében is, 

– azaz a korábbi papíralapú, könyv 
formájában kiadott magyar és angol 
nyelvű atlasz mellett 

– fontos egy interaktív – széles-
körű adatkeresési és adattárolási 
funkciót tartalmazó – installáció 

a gazdasági, tervezői felhaszná-

lói kör számára (talán fizetős, de 
mindenképpen korlátozott hozzáfé-
résű), amelynek adattartalma folya-
matosan frissülhet olyan módon, 
hogy megtartja a korábbi (évszámhoz 
kötött) adatokat, és ez által az évek 
során egyben egy olyan adatrendszer 
jön létre, amely adatösszehasonlítást 
tesz lehetővé az évjáratok között. 
Megfelelő anyagi erőforrás birtoká-
ban mód lenne a korábbi nemzeti és 
regionálisatlasz-jellegű kiadványaink 

adattartalmának a fenti rendszerbe 
történő integrálására2;

– mindemellett egy webes, inter-
netes megjelenés is indokolt a nagy-
közönség, az oktatás és a nemzetközi 
érdeklődés kiszolgálására.

A készítendő nemzeti atlasznak 
„kötetekre”, szorosan összefüggő tema-
tikus tartalmú egységekre kell tagozód-
nia, összhangban az MTA CSFK FTI-ban 
kialakított tartalmi tagolással és üteme-
zéssel3. Ez a szerkezet egyrészt tehát 
tematikus tartalom szerinti tagolást 
tesz lehetővé, másrészt biztosíthatja 
az elkészítés időbeni ütemezését is. 

Megoldandó kérdések 
a nemzeti atlasz kapcsán, 
a feldolgozás sorrendjében

Az egyes pontokba foglalt feladatok az 
időben elkülönülő készítésű „kötetek” 
mindegyikére külön-külön elvégzen-
dők az évek folyamán.

1. Térképes adatbázis építése 
informatikai alapon
Interaktív, nagy részletességű térképi 
megjelenítést lehetővé tevő rendszer 
létrehozása, amely biztosítja az adatok 
folyamatos (pl. évenkénti) frissítését, 
karbantartását. Az adattartalmi sűrű-
ség mintájául az 1970-es évek köze-
pén elkészített regionális atlasz köte-
tei szolgálhatnak (községszintű adat-
források feldolgozása).

1.1. A térképi alapok kiépítése

 • vetületek, vetületi transzformációk 

kérdései

 – 1  :  500  000-es méretarányban, 
településszintű adatok feldolgozá-

2 Ezek a következő kiadványok:
Magyarország gazdasági térképeken, Edvi Illés 
Aladár–Halász Albert–Enich Gusztáv, Budapest, 
1920
Közép-Európa atlasz 1945 (digitális fakszimile), 
Szent István Társulat–Püski Kiadó, Budapest, 1993
Magyarország Nemzeti Atlasza, Kartográfiai 
Vállalat, Budapest, 1967
Észak-Magyarország atlasza (Magyarország 

tervezési-gazdasági körzetei II.), Kartográfiai 
Vállalat, Bp., 1974 és további 5 kötet
Magyarország Nemzeti Atlasza, Kartográfiai 
Vállalat, Budapest, 1989
Magyarország atlasza, Kartográfiai Vállalat, Buda-
pest, 1999

3 Ismereteim szerint ez a következő:
1.  kötet: A magyar állam és helye a világban 

(2015–2017)
2. kötet: Természeti környezet (2013–2015)
3. kötet: Társadalom (2014–2016)
4. kötet: Gazdaság (2016–2018)
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sához (Magyarország, esetenként 
határon átnyúló régiók),

 – 1 : 1 000 000-s méretarányban, já-
rási szintű adatok feldolgozásához 
(Kárpát-térség), 1 : 30 000 000-s 
méretarányban, országszintű ada-
tok feldolgozásához (Föld); 

 • adatgyűjtési és -feldolgozási kér-

dések

 – adatforrások feltárása,
 – adatkonvertálási problémák, adat-

integráció megoldása.

1.2. A térképi vizualizáció

Adatbázisként működő és döntés-elő-
készítő rendszer kialakítása
 • képernyőkép,
 • printeren (plotteren) történő néhány 

példányos térkép-előállítás.

1.3. Térképmagyarázók

Magyar és angol nyelvű szöveges fájlok 
készítése, amelyek a térképen bemu-
tatott tematikus tartalmak értelmezé-
sét teszik lehetővé, főiskolai vagy egye-
temi szinten végzett felhasználói kör 
számára.

2. Webes (a világhálón 
közzétett) változat
Tartalomegyszerűsítés (térképi gene-
ralizálás) révén széles, átlagos művelt-
ségi szintű (középfokú végzettséggel 
bíró) felhasználói kör számára létre-
hozott, az oktatásban is felhasználható, 
interneten elérhető tartalom jellemzi 
ezt a változatot. Az előállításánál figye-
lemmel kell lenni a webkartográfia 
elméleti eredményeire. Ki kell kü-
szöbölni a gyakorlatban széles körben 
tapasztalható hibákat (a kartográfiai 
szabályok felrúgását, a térképesztéti-
kát nélkülöző és gyakran a felhasznál-
hatóságot is akadályozó vizualizációs 
hibákat).
2.1.  Az elérhetővé teendő térképek 

meghatározása

2.2.  Az egyes térképek csökkentett 

tematikus tartalmának megha-

tározása

2.3.  A vetületek, vetületi transzfor-

mációk kérdései

2.4.  A térképi vizualizáció prob-

lémái

Képernyőképként megjeleníthető (és 
ott olvasható) egyszerűsített (generali-
zált) tematikus tartalommal bíró térké-
pek előállítása.

2.5. Térképmagyarázók

Magyar és angol nyelvű szöveges fájlok 
készítése, amelyek a térképen bemuta-
tott tematikus tartalmak értelmezését 
teszik lehetővé a legalább középiskolát 
végzett felhasználók számára.

3. Hagyományos 
papíralapú atlasz
A korábbi fejlett és nemzetközileg elis-
mert magyar kartográfiai hagyomá-
nyoknak megfelelő feldolgozás: a lét-
rehozott informatikai alapú térképes 
adatbázisból levezetett, kartografált, 
nyomdai sokszorosítást lehetővé tevő 
kétnyelvű feldolgozás.

Az MTA–ELTE 
Kartográfiai Kutató-
csoport kutatáson túli 
részvételének lehetősége 
Magyarország Nemzeti 
Atlaszának készítésében
Korábbi tanszéki projektjeink között 
számos olyan volt, amelyek több oktató 
és doktorandusz mellett sok hallgató 
bevonásával is zajlottak, és amely-
nek eredményeképpen jelentős kiad-
ványok, atlaszok, kiállítások és kon-
ferenciák születtek. Néhány közü-
lük, amely tágabb értelemben az atla-

szok közé sorolható, illetve karto-

gráfiai örökségünk megőrzését 

szolgálja:
2012: Régi és új Perczel-glóbuszok: egy 

óriásgömb és rekonstrukciója;
2010–2011: Nyomtatott magyar föld- 

és éggömbök a kezdetektől napja-
inkig – Két évszázad glóbuszai az 
Országos Széchényi Könyvtár és tan-
székünk kiállításán;

2006: 1956 eseményei 56 térképen és 
képeken – történelmi atlasz;

2002: Finn–magyar multimédia törté-
nelmi CD-ROM (német nyelven);

2002: A finn nemzeti atlasz száz éve 
1899–1999. Kiállítás az Or szá gos 
Széchényi Könyvtár Tér kép tárában;

2000: Magyarország Közigazgatási 
Atlasza 1914; 

1997: Atlas of leading and ’avoidable’ 
causes of death in countries of 
Central and Eastern Europe;

1996: Magyarországi települések vé-
dett természeti értékei;

1995: Magyarok krónikája; Stiefel 
Történelmi Atlasz;

1994: Elektronikus atlaszok I. (Vi lág-
atlasz); Ráckeve környezeti atlasza; 

1993: Közép-Európa Atlasz (digitális 
fakszimile) [angol nyelven is];  

1989: Magyarország Ivóvízbázis-atlasza 
(Vízbázisok katasztere)
A felsorolt példák jól mutatják, hogy 

az egyetemi hallgatói részvétel Ma-
gyarország Nemzeti Atlaszának elkészí-
tésében – megfelelő szakmai irányítás 
mellett, amelyet a kutatócsoport tag-
jai valósíthatnak meg – teljesen kézen-
fekvő. Ennek financiális hátterét azon-
ban meg kell teremteni, pénzügyi le-
bonyolítását pedig a kutatócsoporton 
kívül kell megoldani.

II. Kartográfiai 
örökségünk megőrzése 

Az e témakörbe sorolható nagy értékű, 
gyakran mindössze néhány vagy akár 
csak egyetlen példányban létező föld- 
és éggömbjeink hazai és nemzetközi 
megismertetését és hozzáférését biz-
tosító Virtuális Glóbuszok Múzeuma 
(VGM) egyik meghirdetett célja a gló-
buszok egy gyűjteményben való virtu-
ális elhelyezése. Ez a gömbökről készí-
tett 3D-s virtuális fakszimile formájá-
ban valósul meg, s mindig tükrözi az 
idők folyamán elszenvedett sérülése-
ket és színvesztést (kifakulást). Ezen 
túl, bizonyíthatóan lehetőséget kínál a 
múzeum (ha a glóbusz térképnyomat 
formájában is rendelkezésre áll) kora-
beli fakszimilék előállítására, amely a 
gömbök készítési korának megfelelő, 
eredeti színgazdagsággal állíthatók elő. 
A súlyosan sérült és szinte olvashatat-
lan térképi tartalmú glóbuszok eredeti 
állapotot tükröző digitális fakszimiléi 
teljes tartalmi hűséggel mutatják be a 
glóbuszokat. Ilyen esetben szükség van 
egy készítés idejéből származó vagy 
egy utólag szerkesztett olyan leírásra, 
amely még a súlyos elváltozások előtti 
állapotban írja le a gömböt (lásd pl. a 
Perczel-glóbuszt). Feldolgozásra vár 
például a Debrecenben őrzött, az 
1790-es években készült két kéziratos 
földgömb. 

A tanszékünkön kifejlesztett Egye-
temi Digitális Térképtár (EDIT) a tér-
képek nagy felbontású képként való 
tárolására és ezekhez kapcsolódó adat-
táblákba rendezett leírására alkalmas. 
Természetesen tárolhatunk benne 
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nagy történeti értékkel bíró térképe-
ket is.

Ezeken a területeken nagy hagyomá-
nyokkal és jelentős, nemzetközi szin-
ten is ismert és elismert eredmények-
kel büszkélkedhet tanszékünk.

Mindkét nagy témakörrel kapcso-
latban elmondható, hogy megfelelő 
nemzetközi és hazai kapcsolatok áll-
nak a kutatások hátterében, amelyek-
kel élhetünk. 

Az MNA készítése az atlasz kar-

tográfia területéhez tartozó elmé-
leti háttéranyag ismereteit feltéte-
lezi. E szakterület nemzetközi szinten 
talán legismertebb művelője Ferjan 

Ormeling (korábban a Nemzetközi 
Térképészeti Társulás főtitkára, aki 
várhatóan az ELTE díszdoktorai sorába 
lép a közeljövőben). Vele gyakorlati-
lag napi kapcsolatot ápol tanszékünk 
(több látogatást tett a tanszéken, elő-
adásokat és atlaszkartográfiai doktori 
kurzust is tartott). Hasonlóan fontos 
szereppel bírhat, akár a napi konzultá-
ció szintjén is Pápay Gyula (az MTA 
külső tagja), aki viszont a térinforma-

tika kartográfiai alkalmazásai terüle-
tén rendelkezik  jelentős tapasztalatok-
kal. Erről akadémiai székfoglalóján, szá-
mos tanszéki előadásán és magyarul is 
megjelent publikációin keresztül kap-
hattunk képet.

Hazai szinten fontos megemlíteni 
az MTA CSFK FTI-vel ápolt jó kapcso-
latokat. Az Intézet kell hogy legyen a 
szervezője az MTA más kutatóintéze-
teitől várható tematikus térképi alap-
adatok begyűjtésének, a szakemberek 
kiválasztásának, akikkel kutatócsopor-
tunknak együtt kell működnie az MNA-
hoz szükséges adatbányászat, -formá-
tum és -konverzió kérdéseiben, hogy 
a térképes adatbázis-építés és a rend-
szerfejlesztés megvalósuljon, ami aztán 
az MNA másik két megjelenítésének 
(internetes és hagyományos, nyomta-
tott atlasz) is alapjául szolgál.

A kartográfiai örökségünk meg-
őrzése témakörben az ezt szolgáló 
Virtuális Glóbuszok Múzeuma (VGM) 
projekt és a hozzá kapcsolódó újabb 
„alprojektek” (digitális rekonstrukció, 
vaktérképes oktatójátékok virtuális gló-
buszokon, planetológiai témájú virtuá-
lis glóbuszok szerkesztése) révén tan-
székünk kiterjedt kapcsolatrendszert 
épített ki a témában jártas szakem-

berekkel és intézetekkel. Különösen 
fontos megemlíteni a tanszéki kol-
légák intenzív részvételét az ICA 

Commission on Digital Technologies 

in Cartographic Heritage munkájában, 
amit az is jól jelez, hogy tanszékünk 
egyike a bizottságot hivatalosan támo-
gató 5 intézménynek. A bizottsági rész-
vételnek köszönhetően rendszeres a 
kapcsolat a velencei IUAV Egyetem és 
az Aristotle University of Thessaloniki 
kutatóival. Kapcsolatban állunk ezen 
kívül a Drezdai Műszaki Egyetem 

Kartográfiai Intézetével, ahol a valós 
3D-s megjelenítés kartográfiai lehe-
tőségeivel foglalkoznak magas szin-
ten, és az Universität Wien Földrajzi 

és Regionális Kutatások Intézetében 
futó Hyperglobe projekttel.

A hazai intézmények közül ki 
kell emelni az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtárát, amellyel közö-
sen már több glóbuszokkal, glóbuszdi-
gitalizálással kapcsolatos konferenciát, 
kiállítást tartottunk; az OSZK Reguly 
Antal Műemlékkönyvtárát, melynek 
értékes glóbuszait digitálisan archi-
váltuk; valamint az ELTE Planetológiai 
Műhelyével, amellyel közösen készül-
nek a különféle planetológiai témájú 
glóbuszok és oktató weboldalak.

Az egyes tagok kutatásai és 
azok kapcsolata a projekt 
két fő kutatási területével

A kutatócsoporttagok elmúlt 4 évben 
folytatott kutatómunkájának koráb-
ban megkezdett vizsgálódásait ki-ki 
folytatja, de mindenkor a pályázatban 
körvonalazott projektben felmerülő 
problémák megoldására koncentrálva, 
annak alárendelve. A kutatási csoport 
vezetője határozza meg az egyes kuta-
tócsoporttagok által megoldandó konk-
rét feladatok időbeli ütemezését, kon-
zultálva az MTA CSFK FTI igazgatójá-
val, összhangban az MNA-projekt elő-
rehaladásával.

Dr. Györffy János fő feladatai – 
kutatási területének megfelelően – 
elsősorban az MNA elkészítéséhez 
kapcsolódnak, a vetülettan, valamint 
az adatbázis-építési és rendszerfejlesz-
tési feladatkörökben.

Dr. Sümeghy Zoltán feladatai az 
MNA-ban felmerülő tájbeosztási és 
igazgatási rendszerek, a 3D-s modellek 

kérdéseit vizsgálja. Részt vesz az adat-
bázis-építésben és a rendszerfejlesztés-
ben. Kartográfiatörténeti kutatásai a 
kartográfiai örökségünk megőrzését 
szolgálják mind a VGM-hez, mind az 
EDIT-hez kapcsolódóan.

Ungvári Zsuzsanna doktorandusz 
fő témája a generalizálás vizsgálata 
domborzatmodelleken és a vízrajz 
generalizálása, amelynek eredményei 
jól hasznosíthatók az MNA készítésé-
ben. 3D-s modellvizsgálatai és vizuali-
zációs kutatásai mind az MNA-t, mind 
kartográfiai örökségünk megőrzését 
szolgálhatják.

Gulyás Zoltán a csoport legfiata-
labb tagjaként a térképi névrajz kér-
déseinek megoldásában, térképma-
gyarázók készítésében működhet az 
MNA érdekében. A Perczel-glóbusz 
névanyagkutatásában elért eredmé-
nyei, valamint Reguly kartográfiai mun-
kásságának vizsgálata, amely MSc-s dip-
lomamunkája, és tervezett doktori kuta-
tási témája is, reménybeli fiatal kutató 
képét sugallják. A kutatócsoport tagja-
ként végzett munkája erősítheti azt a 
feltételezést, hogy kutató-oktatóként 
is megállja majd helyét a kartográfus 
közösségben.

Dr. Gercsák Gábor projektfeladata 
a kétnyelvű térképi névrajzi kérdések 
megoldása, térképmagyarázók készí-
tése és ezek szakfelügyelete, valamint 
a VGM és a bővített EDIT számára gló-
busz- és térképelemző leírások létreho-
zása magyarul és angolul. Több közös 
projekt, szakcikk, előadás együttmű-
ködő partnereként bizonyította, hogy 
jó segítőtársa a tervezett projekt veze-
tőjének, aki erre számít a jelen eset-
ben is.

Dr. Gede Mátyás 3D-s modellezés és 
webes geovizualizációs kutatások, adat-
bázis-építés és rendszerfejlesztés terüle-
tén nélkülözhetetlen tagja a projektnek 
mindkét fő kutatási területen.

Faragó Imre tájbeosztási és igaz-
gatási rendszerek kérdésköréhez tar-
tozó kutatási tevékenysége jól haszno-
sítható az MNA készítésekor. A gyakor-
lati térképkészítés (térképszerkesztés 
és -tervezés) területén szerzett óriási 
tapasztalata is jól hasznosítható lesz, 
különösen abban az esetben, ha hall-
gatók bevonásával készülhetnek az 
MNA hagyományos papíralapú atlasz-
kötetei.
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Dr. Zentai László „nem finanszí-
rozott” tagként segíti a kutatócso-
port munkáját, elsősorban a web kar-
tográfia területén, de számítunk az 
atlaszkartográfia területén szerzett ta-
pasztalataira is.

Eredmény az 
eredménytelenségben

Az MTA értékelési útmutatója szerint a 
pályázatokra adható maximális pont 45 
volt, de külön indoklással további pon-
tokat lehetett szerezni. A három anonim 
bírálótól 45 + 47 + 47 pontot kaptunk. 
15 nyertest hirdettek. Az MTA honlap-
ján közzétett eredmények szerint ezek 
közül három 46, négy 45, három 44, 
kettő 43, ugyancsak kettő 42 és egy 
41 pontot ért el. A 15-ből öt (!) nyer-
tes ELTE-pályázat pontszámai rendre: 
egy 46, kettő 45, egy 44, egy 42 pontos, 
tudományterületi megoszlásuk pedig: 
három természet- és kettő társadalom-
tudományi. Az általunk elért kiemel-
kedő pontszám ellenére sem támogatott 
pályázatunk – egyebek mellett – a kar-

tográfia kevéssé széleskörű ismertsé-
gét és nem túl erős pozícióját bizo-

nyítja a tudományok rangsorában. 
A nemzeti atlasz munkálatai azon-

ban – függetlenül a csoport hiányától – 
elkezdődtek és folynak. Nem közöm-
bös tehát, hogy milyen elképzelések 
körvonalazódtak a munkát megelő-
zően, s ezekből mit sikerül majd meg-
valósítani a következő évek folyamán. 
Ez indokolja a pályázati anyag lényegé-
nek közzétételét is. Úgy gondoltam, az 
MTA által kiírt pályázatra történő utalás 

megkívánja, hogy annak lényegi részét, 
a kutatócsoport részletes kutatási tervét 
és személyi összetételét változtatás nél-
kül adjam közre. 

Az elmondottakból talán kitűnt, 
hogy az atlasz tematikus térképei 
több esetben az ország mai terüle-
tén túlnyúlnak, és a lehetőségekhez 
mérten be kívánják mutatni a hatá-
ron túl élő magyarság és környezete 
adatait, sőt – ahol mód van rá – a Föld 
különböző országaiban élő szórvány 
magyarság adatait is! Ezért vetettem föl 
a legutóbbi tanácsadó testületi ülésen, 
hogy az atlasz címe ne „Magyarország 
Nemzeti Atlasza”, hanem „Magyar 
Nemzeti Atlasz” legyen. A vitát kiváltó, 
de mindenképpen megfontolásra érde-
mesnek tartott felvetésem nyomán 
döntés még nem született. 

A szomszédos országok politikai elit-
jének, gyakran a többséget adó nem-
zet egyes tagjainak érzékenysége köz-
ismert. Annak mérlegelése lehet a maj-
dani döntés hátterében, hogy melyik 
cím sérti kevésbé szomszédainkat. 
Ezt átgondolva vetődött fel bennem 
„A Magyar Nemzet Atlasza” cím lehe-
tősége is. 

A „Magyarország Nemzeti Atlasza” 
címnek ellentmond a belső tartalom, 
amennyiben – és ez már eldöntött kér-
dés – a határokon túli adatokat is ábrá-
zoljuk. Véleményem szerint ez a legke-
vésbé elfogadható címváltozat.

Az atlasz munkálatai tehát foly-

nak. Csak bízni tudunk abban, hogy 
a jelenleg a projekt finanszírozására 
ebben az évben (2013-ban) az MTA 
CSFK Földrajztudományi Intézetben 

rendelkezésre álló – finoman fogal-
mazva is csak nevetségesnek mond-
ható – összeg a továbbiakban bővül, 
egyébként a projekt elhal, vagy értel-
mét veszíti az időben hosszan elhúzódó 
feldolgozás miatt, hiszen egy nemzeti 
atlasz célja egy azonos időpontra vonat-
koztatott állapotfelmérés és -rögzítés, 
ami feltételezi a néhány évnyi (és nem 
évtizednyi) átfutást. Az előzményekről, 
a részeredményekről a nemzeti atlasz 
honlapján (www.nemzetiatlasz.hu) tájé-
kozódhat az érdeklődő. 

Summary

Hungarian National Atlas (The 
concept of a cartographer)

The preparation of the Hungarian 
National Atlas to register and present 
the state of the country began 25 years 
after the fall of the communist state. 
A similar atlas, the National Atlas of 
Hungary, was last published just a quar-
ter of century ago, in 1989. 

The author presents his concepts 
of the Hungarian National Atlas on the 
basis of a project application that he 
submitted to the Hungarian Academy.

Dr. Márton 
Mátyás
egyetemi tanár

ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék
matyi@elte.hu

Automatikus felületmodell-előállítás és szolárisenergia-
bevétel számítása egy szegedi mintaterületen
Frank Máté–Mucsi László

1. Bevezetés

A napenergiát elektromos árammá ala-
kító úgynevezett fotovoltaikus eszkö-
zök a technológiai hátterük fejlődése, 
viszonylag alacsony költségük, illetve 
egyszerű telepíthetőségük és működte-

tésük miatt egyre hangsúlyosabb ténye-
zőkké válnak az energiapiacon. A nap-
energiában rejlő potenciál felméré-
sén, vagy a napelemek optimális he-
lyének meghatározásán keresztül a tér-
informatika is képes hozzájárulni ezek-
nek az eszközöknek az elterjedéséhez. 

A fotovoltaikus rendszereket leggyak-
rabban épített környezetben hasznosít-
ják, ahol a megtermelt energia – szállí-
tási veszteség nélkül – azonnal felhasz-
nálható, így az említett vizsgálatok el-
sősorban települési környezetben kap-
nak létjogosultságot.
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Mivel az adott felületre beérkező 
napenergia mennyisége alapvetően a 
földrajzi helytől és a felszín Naphoz 
viszonyított helyzetétől (kitettség, 
lejtőszög) függ, a minél pontosabb 
becslés elvégzéséhez olyan térbeli 
adatra van szükség, amely a felszínt a 
rajta található objektumokkal, vagyis 
az épületekkel és azok tartozékaival 
együtt megfelelő részletességgel írja le. 
A városi környezetet ábrázoló nagy fel-
bontású digitális felületmodellek azon-
ban vagy költséges felhasználói beavat-
kozás útján, vagy szintén drága műsze-
rek segítségével állíthatóak elő. Ezekkel 
a lehetőségekkel szemben kínálhatnak 
alternatívát a sztereofelvételek kiérté-
kelését végző újabb fotogrammetriai 
szoftverek, amelyekkel a viszonylag 
olcsón előállítható légifelvételekből, 
azokkal megegyező pontosságú felület-
modell generálható, minimális felhasz-
nálói beavatkozás mellett. Az alábbiak-
ban egy olyan módszert mutatunk be, 
amellyel egy adott tetőfelületre érkező 
napenergia mennyisége automatiku-
san meghatározható. Bár az eljárást 
egy kis mintaterületre dolgoztuk ki, a 
módszer kiterjesztésének lehetőségét 
szem előtt tartva a számítás a későbbi-
ekben akár nagyobb területre is elvé-
gezhető.

2. Irodalmi áttekintő

A fotovoltaikus rendszerekkel fog-
lalkozó, a térinformatika eszköztárát 
alkalmazó, korábbi kutatások elsősor-
ban egy-egy terület napenergia-poten-
ciáljának felmérésére koncentráltak. 
Az egyes szerzők által alkalmazott mód-
szereket leginkább a vizsgált terület 
nagysága határozta meg. Országok tel-
jes területére, országrészekre, tartomá-
nyokra, vagy nagyobb méretű város-
okra vonatkozó vizsgálatok során első-
sorban a tetőfelületek összegét kíván-
ták meghatározni (Izquierdo et. al., 
2008), (Bergamasco és Asinari, 2010), 
(Wiginton et. al., 2010), (Kabir et. al., 
2010). Ezt követően az átlagos egység-
nyi területre beérkező szoláris ener-
gia mennyiségéből (a különböző korlá-
tozó tényezők, így pl.: időjárás, árnyék-
hatás, napkollektor telepítését akadá-
lyozó jogi vagy műszaki problémák 
figyelembe vételével) becsülték meg az 
előállítható energiát. Kulcsfontosságú 

mozzanat ebben az esetben a terüle-
ten található tetőfelszínek összegé-
nek meghatározása, amelyre számos 
megoldás született a különböző szer-
zők részéről. Izquierdo munkatársaival 
(2008) népességi adatok, területhasz-
nálatra vonatkozó információk, illetve 
épülettopológia alapján becsülte fel a 
szóban forgó értéket Spanyolország tel-
jes területére. Bergamasco és Asinari 
(2010) digitális ingatlan-nyilvántartási 
térképek felhasználásával határozták 
meg a Piemont régiójában található 
tetőfelületek méretét. Míg a kanadai 
Ontario tartomány, ill. Dakka város 
napenergia-potenciáljának felméré-
sére objektumalapú képfeldolgozó 
módszerek segítségével, illetve a légi- 
és űrfelvételek manuális interpretáci-
ójával állították elő a szükséges adato-
kat (Wiginton et. al. 2010, Kabir et. al. 
2010).

A szolárisenergia-bevétel megha-
tározásának másik lehetősége a dom-
borzatmodellekből levezetett számí-
tások (Hofierka és Kaňuk, 2009, Gál 
és Unger, 2011). Ebben az esetben a 
szerzők elemzéseiket jóval kisebb terü-
letre végezték (Bártfa városa, Szeged 
belvárosának egy része), ugyanakkor 
eredményeik bizonytalansága is jelen-
tősen csökkent, hiszen csak az időjá-
rási tényezők figyelembevételekor kel-
lett becslésekbe bocsátkozniuk. A szá-
mítások alapjául szolgáló magassági 
modellt azonban mindkét esetben 
terepi felmérések utólagos feldolgo-
zásával állították elő, amely komoly 
emberi munkát feltételez. A korábbi 
példák alapján tehát általánosság-
ban elmondható, hogy a napenergia-
potenciál felméréséhez szükséges tér-
beli adatok, akár a geometriai, akár 
az attribútuminformációk előállítása 
meglehetősen idő- és költségigényes 
feladat, ezek mérséklésére jelenthet-
nek megoldást az automatizált mód-
szerek.

3. Felületmodell 
automatikus létrehozása 
sztereo légifelvételekből

A szolárisenergia-bevétel kiszámításá-
hoz a felületmodell az ERDAS IMAGINE 
fotogrammetriai kiértékelő szoftve-
rének az LPS eATE modulja segítsé-
gével készült. A program bemenő 

adatát képező tömb felvételeit a 
Szegedi Tudományegyetem Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 
nagy felbontású Trimble kamerájá-
val készítették a látható fény tartomá-
nyában, 691 méteres magasságból, 
10  cm-es térbeli felbontás mellett. 
A kiértékeléshez szükséges közel száz 
felszíni illesztőpont meghatározását 
RTK-val végezték a tanszék munkatár-
sai, majd az ortokorrekciót, a szelvénye-
zést és a színkiegyenlítést a Carto-Hansa 
Kft. kivitelezte. Mivel a módszer kidol-
gozását egy kis mintaterületen kíván-
tam elvégezni, így a magassági modellt, 
3 légifelvétel alapján, Szeged belváro-
sának egy 0,4 km2-es területéről készí-
tettem, középpontjában az Ady téren 
található egyetemi létesítményekkel.

Az eATE magas térbeli felbontással 
bíró (elsősorban 10-20 cm-es) szte-
reo felvételek magassági adatainak 
kiértékelésére használható szoftver, 
melynek bemenő adata lehet műhold-
kép, analóg vagy digitális eljárással 
készült légifelvétel. A program telje-
sen új, jóval összetettebb kezelőfelü-
letet nyújt, illetve algoritmust használ, 
mint az ERDAS korábbi verzióiban 
található klasszikus ATE-modul; ezál-
tal lehetőség nyílik a bemenő felvétel-
lel megegyező felbontású felületmo-
dell előállítása. Az eATE tehát többféle 
adat alapján nyújt lehetőséget a magas-
sági adatok kiértékelésére, ennél fogva 
sok változtatható paramétert építettek 
be a programba, hogy a számítást az 
alapadat egyedi tulajdonságait figye-
lembe véve lehessen futtatni. A meg-
felelő beállításokat így a felhasználó-
nak kell megtalálni, amelynek a leg-
jobb módja a program többszöri fut-
tatása az egyes paraméterek változta-
tásával. Ehhez viszont elengedhetet-
len a szoftverben használt fotogram-
metriai eljárások elméleti hátterének 
az ismerete.

Az automatikus magassági kiértéke-
lés elsődleges problémája a felvételpár 
minél több homológ pixelének megta-
lálása, amelyek alapján az adott képe-
lem Z koordinátája geometriai sugár-
nyaláb visszaállításával kiszámítható. 
Ennek megoldását az eATE egy terü-
letalapú képillesztési eljárással végzi, 
amely során a program a referencia-
képen végigvisz egy – a felhasználó 
által meghatározott (2n + 1) × (2n + 1) 

GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   17GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   17 2014.01.30.   13:02:362014.01.30.   13:02:36



18

2014 / 1–2  (66. évf.) GGEODÉZIA ÉS EODÉZIA ÉS KKARTOGRÁFIAARTOGRÁFIA

Frank–Mucsi: Automatikus felületmodell-előállítás és szolárisenergia-bevétel számítása egy szegedi mintaterületen

méretű – mátrixot, középpontjában 
a vizsgált pixellel. Minden képelem 
esetében az algoritmus a keresőképen 
is végigvisz egy ugyanekkora kereső-
négyzetet a vizsgált ponthoz tartozó 
epipoláris szakasz mentén. A pixelekre 
számított normalizált keresztkorrelá-
ció alapján, amely 1 és 0 közötti érté-
ket ad vissza, a program meghatározza 
a homológ pontot, úgy hogy a legna-
gyobb együtthatóval rendelkező pixelt 
választja ki, amennyiben az egy megha-
tározott értéknél nem alacsonyabb.

Az eATE-n belül a felhasználó módo-
síthatja a keresőmátrix méretét, vagy 
a korrelációs együttható küszöbérté-
két. Előbbi esetében az elvégzett vizs-
gálatoknál előnyösebbnek bizonyult 
egy nagyobb keresőnégyzet haszná-
lata. Ezáltal ugyanis a tetőfelülete-
ken nagyobb valószínűséggel kerül a 

mátrixba valamilyen kiugró pixelérték, 
aminek nyomán a visszakapott együtt-
hatók differenciáltabbak lesznek. Így 
a kép későbbi számítások során kulcs-
fontosságú részein a program több 
pontot képes azonosítani (1. ábra). 
A nagyon nagy méretű keresőnégy-
zet azonban megnövelheti a számítási 
időt, ami 9 × 9-es négyzettel (alapbe-
állítások esetén) is minimum egy óra, 
(Intel Core 5 2,66 GHz-es processzor, 

és 8 Gb RAM) 21-es mátrixszal pedig 
már közel négyszer ennyi.

A képillesztés pontossága növelhető 
a korrelációs együttható küszöbértéké-
nek növelésével, amelyeket a kép egyes 
kezdő és utolsó piramisrétegére külön 
állíthatunk be, míg a köztes rétegekre 
arányosan számítja az eATE (a képil-
lesztést a program a durvábbtól a fino-
mabb rétegek felé végzi, így szűkítve a 

keresett homológ pont lehetséges elő-
fordulási területét). További lehetősé-
get jelent az eredmény optimalizálá-
sára az élkorlátozási eljárás, amely meg-
akadályozza, hogy a homológ pontot a 
képen azonosított törésvonalakon túl 
keresse az algoritmus. Mindez különö-
sen fontos diszkrét határokkal rendel-
kező, nem folytonos városi felszíne-
ken, így az élkorlátozást már a maga-
sabb piramisrétegeken érdemes alkal-
mazni. A hibásan azonosított pontok 
szűrésére és a kiugró értékek eltávo-
lítására a szoftver lehetőséget nyújt az 
azonosított pixelek visszakeresésére, 
illetve a különböző mértékű simítások 
elvégzésére.

A kapott felületmodell pontossága 
a felvett GCP-pontokra számított RMS-
hiba alapján 10–30 cm között mozog, 
viszont ez az érték csak a helyesen azo-
nosított pixelek esetében érvényes. 
Azonban a homológ pontok megta-
lálása nehézségekbe ütközik a képek 
kevésbé kontrasztos részein, a homo-
gén területeken, illetve nagyon változé-
kony felszínborítás mellett. A későbbi 
kiértékeléskor ugyancsak problémát 
jelentenek a hibásan azonosított pixe-
lek, amelyek a felületmodellen kiugró 
magassági értékekként jelentkeznek. 
Mivel a nem megfeleltetett képpon-
tokat később, interpoláció segítségé-
vel határozza meg a program, a felület-
modellben az extrém értékek környe-
zetében gyakran jönnek létre amorf, 
a terep valós viszonyait nem tükröző 
alakzatok (2. ábra), (ERDAS Field 
Guide, 2011).

4.  A potenciális 
szolárisenergia-
bevétel kiszámítása

4.1. A számítás elméleti háttere
A további vizsgálatok alapja a felület-
modell egyik kiválasztott épülete volt, 
amin a létesítmény jellege és fekvése 
miatt a beérkező napenergia mennyi-
ségét számító program könnyen tesz-
telhető volt. A szolárisenergia-bevé-
teli érték három tényezőből tevődik 
össze, a direkt (I

dir
), a szórt (I

diff
) illetve 

a reflektált (I
refl

) sugárzásból, amelyek a 
következő képletek segítségével hatá-
rozhatóak meg:

cosI I idir 0 $ $x=

1. ábra. A korrelációszámításba bevont pixelek. A: 9 × 9-es keresőnégyzet esetén. B: 21 × 21-es 

keresőnégyzet esetén

2. ábra. A TIK és a tanszék épületének eATE segítségével előállított 3D-s modellje

GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   18GK_folyóirat_2014_1-2_tördelt3_imprimált.indd   18 2014.01.30.   13:02:362014.01.30.   13:02:36



19

GGEODÉZIA ÉS EODÉZIA ÉS KKARTOGRÁFIAARTOGRÁFIA 2014 /1–2  (66. évf.)

Frank–Mucsi: Automatikus felületmodell-előállítás és szolárisenergia-bevétel számítása egy szegedi mintaterületen

, , cos sinI I
h

h0 271 2 294 2diff Nap0
2 lejto

$ $ $x= -
m

^ h

0,15 , , sin cosI I
h

h0 271 0 706 2refl Nap0
2 lejto

$ $ $x= +
m

^ h

Az I0 a légkör határán tapasztal-
ható napenergia mennyisége, vagyis 
a napállandó, értéke 1367 Wm–2 egy 
másodpercre vonatkoztatva. A besugár-
zás mindhárom tényezője ebből a szám-
adatból vezethető le, az energiameny-
nyiséget csökkentő tényezők figyelem-
bevételével. A x a légkör átbocsájtási 
együtthatója, amely megmutatja, hogy a 
napsugárzás mekkora veszteséget szen-
ved el míg a földfelszínig elér. Az érték 
a fény légkörben megtett úthossza alap-
ján számítható (M).

614sin sinM h h1229 614 2
Nap Nap$ $= + -^ h

, e e0 56 , ,M M0 65 0 65x = +
- -

^ h

Az i a tető normálisa és a napsuga-
rak által bezárt szög, ami a Nap égbol-
ton elfoglalt helyét leíró paraméterek-
ből, vagyis az égitest azimutjából (a

Nap
) 

és magasságából (a
Nap

), valamint a tető 
kitettségéből (a

lejtő
) és lejtőszögéből 

(h
lejtő

) számítható, az alábbi módon 
(Gál és Unger, 2011):

cos cos sin
sin cos cos

i h h
h h a a

lejto Nap

lejto Nap Nap lejto

$

$ $

= +

+ -

m

m m^ h

A felszínt meghatározó két adat, a 
felületmodell derivátumai segítségé-
vel könnyen megadhatóak térinforma-
tikai szoftver segítségével. Az azimut és 
a napmagasság azonban, a Nap égbol-
ton leírt mozgása következében éves 
ciklusokon belül minden időpillanat-
ban más értéket vesz fel, így a szolá-
risenergia-bevételt meghatározott idő-
intervallumokban kell megadni (ese-
temben 20 percenként), amelyek-
ben az értéket állandónak tekintjük, 
majd az adott időszakra megállapított 
besugárzások összegét kell kiszámí-
tani. A legtöbb térinformatikai szoft-
ver modellkészítő alkalmazásai azon-
ban nem képesek ilyen számításokra, 
hiszen a probléma megoldásához úgy-
nevezett kötegelt műveletet kell elvé-
gezni, vagyis az adaton ugyanazokat a 
lépéseket kell végrehajtani, de minden 
iterációban más bemenő paraméter-
rel. Ezért a besugárzás meghatározá-
sához egy python programnyelven írt 
scriptet készítettem.

A python objektumorientált prog-
ramnyelve tökéletesen megfelelt a 

probléma megoldására. Az így elkészí-
tett algoritmusok ugyanis importálha-
tók az ArcGIS-be vagy más olyan tér-
informatikai szoftverbe, amely támo-
gatja ezt a nyelvet (pl. Quantum GIS). 
A legtöbb ilyen program kifejezet-
ten az ehhez hasonló kötegelt műve-
letek elvégzése miatt teszi lehetővé 
a külső algoritmusok importálását, 
illetve futtatását, a saját eszközei mel-
lett. Ugyanakkor az ArcGIS lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a tooljait a felhasz-
náló által készített scripten belül meg-
hívjuk, mindehhez pedig további segít-
séget jelentenek az egyes eszközökhöz 
tartozó leírások.

4.2.  Tetőfelületek leválogatása 
a képszegmentáció 
módszerével

A fent részletezett számítást kézen-
fekvő lenne közvetlenül a felületmo-
dellre elvégezni, így a végeredmény egy 
pixelalapú szolárisenergia-bevételi tér-
kép lenne, amely a teljes mintaterületre 
vonatkozóan megmutatja, mennyi ener-
gia érkezik be az adott egységnyi felü-
letre, esetünkben 0,01 m2-re. Azonban 
az eATE által meghatározott felület álta-
lában nem tökéletesen sík, ahogyan azt 
egy ilyen elemzéshez feltételezni szük-
séges, hanem kisebb nagyobb mélyedé-
sek, kiemelkedések jellemzik. A felület-
modell hibahatára az RMS-érték alapján 
10 és 30 cm között található, a magas-
sági értékben jelentkező ilyen mértékű 
eltérések pozitív és negatív irányban 

akkora egyenetlenségeket okoznak 
a felületmodellen, ami miatt a kitett-
ség- és lejtőszögtérkép túl heterogén 
lesz a pixel alapú számítás elvégzésé-
hez. Mindemellett a kevés vagy rosszul 
azonosított homológ pontok is problé-
mákat okozhatnak. A felületmodell vál-
tozékonyságát szemlélteti a kitettségi 
értékekből a nyolc égtáj szerint osztá-
lyozott tematikus térkép. A 3. ábrán az 
egyenetlenségeken túl jól látható, hogy 
a kiugró pixelértékek ellenére (amit 
okozhatnak akár valóban létező objek-
tumok is), kirajzolódnak a tető főbb 
jellegzetességei. Ezért érdemes valami-
lyen többségi szabály alapján meghatá-
rozni a napenergia-potenciál kiszámí-
tásához szükséges értékeket. Egy ilyen 
művelet elvégzéséhez azonban szük-
ség van egy, a tető elemeit tartalmazó 
bemenő adatra, ami alapján a felület-
modellen statisztikai vizsgálatok hajt-
hatók végre.

A magassági adatok pontossága mel-
lett további problémát jelent még, hogy, 
a tetőkön található objektumok nem 
határolhatók le egyértelműen. A 4. 

ábrán látható, hogy a vizsgált tetőfelü-
leten a kémények nem emelkednek ki 
környezetükből, tehát egy ilyen méretű 
objektum azonosítása már nem lehet-
séges a felületmodell pontossága mel-
lett. Természetesen ugyanez a probléma 
fennáll a tető síkjába teljesen beolvadó 
ablakok esetében is, ahol már centi-
méteres vagy az alatti pontosság lenne 
szükséges az objektum modellezésére. 

3. ábra. Égtájak szerint osztályozott kitettségtérkép
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Mindez azért fontos, mert a napener-
gia-potenciál felméréséhez nem ele-
gendő a tetőfelületre érkező energia-
mennyiség kiszámítása, hanem szük-
séges az olyan tényezők figyelembe-
vétele, amelyek akadályozzák ennek 
az erőforrásnak a kihasználását. Így az 
előállított adatban meg kell jelenniük 
a tető azon elemeinek, pl.: ablakok, 
kémények, amelyek miatt napkollek-
torok telepítése nem lehetséges. A fel-
sorolt problémákra megoldást a szeg-
mentáció módszere nyújtotta, amely 
segítségével, az ortofotó alapján létre-
hozható egy olyan állomány, amelyben a 
tető egyes elemei különálló objektumo-
kat képeznek. Így azokhoz hozzárendel-
hető a rájuk leginkább jellemző kitett-
ség, illetve lejtőszögérték.

A szegmentálás elvégzése előtt a felü-
letmodell segítségével az ortofotók-
ról leválogattuk a 84 m-es tenger-
szint feletti magasságnál alacsonyab-
ban fekvő területeket, ezáltal sikerült 
körülhatárolni a mintaterület épüle-
teit, és eltávolítani a képről a zavaró 
objektumokat. Ezután a képszegmentá-
lás különböző paraméterekkel történő, 
többszöri futtatásával előállt a célok-
nak leginkább megfelelő eredmény. 
A szegmensek optimális kialakításánál 
a legfontosabb szempontok a követ-
kezők voltak: egyrészt rajzolódjon ki a 
tető körvonala, illetve annak törésvo-
nalai (tetőgerinc). Másrészt jelenjenek 
meg a napelem telepítését akadályozó 

objektumok. Harmadrészt a tetőfelü-
let kompaktságát ne törjék meg a szeg-
mentálás során zavaró hatással fellépő 
tényezők, így az árnyékok, illetve a fás 
vegetáció. Mivel a felsorolt szempon-
tokat egymás ellen ható folyamatokkal 
(egyik esetben több szegmens kialakí-
tása a cél, máskor az objektumok szá-
mának csökkentése) lehet érvényesí-
teni, kompromisszumos megoldásra 
kell törekedni. Ebből következik, hogy 
a későbbiekben felhasznált kép sem 
tükrözi tökéletesen a valós viszonyo-
kat, hiszen a tető északnyugati oldala 
egybeolvad a szomszédos házéval 
(5. ábra), ami problémát jelenthet a 
későbbi elemzések során. Az ilyen és 
ehhez hasonló problémákat csak utó-
lagos feldolgozással, manuálisan lehet 
orvosolni.

4.3.  A vizsgált tetőfelületre 
beérkező energia 
mennyiségének kiszámítása

A szegmentálással kapott képet vekto-
ros állománnyá alakítottuk. A létrejövő 
objektumokhoz pedig hozzárendeltük 
a kitettség- és lejtőszögértékeket. Ehhez 
a szegmensek által lehatárolt zóná-
ban a felületmodell derivátumainak 
leggyakrabban előforduló számada-
tát kellett kiválasztani, és hozzáadni a 
vektorfile attribútumainak egy új osz-
lopához. Ezzel létrejött a tető egyes ele-
meire vonatkozó vektoros kitettség- 
és lejtőszögtérkép. A kapott értékeket 
ellenőrizve a tető két oldalára reális, 
közelítőleg pontos értékek adódtak, 
ellenben a kisebb objektumokhoz gyak-
ran hibás adatokat rendelt a program. 
Ez nyilvánvalóan annak a jelenségnek 
köszönhető, hogy az ortofotón meg-
jelenő kisebb objektumok nem rajzo-
lódnak ki a felületmodellen. Azonban 
a számítás szempontjából a kis méretű 
szegmensek értékeinek nincsen jelen-
tőségük, így az itt tapasztalt besugár-
zás nullának vehető. Jelenlétük azonban 
továbbra is fontos, hiszen akadályozó 
tényezőként jelennek meg a napener-
gia kihasználhatóságában, tehát az elő-
állítani kívánt kimenő adatnak megha-
tározó részét képezik.

Végül a fent leírt számítás alapján 
készített python scriptet lefuttatva, a 
szegmensekhez attribútumadatként 
hozzárendelhető a beérkező szoláris 
energia mennyisége (6. ábra). Az ered-
ményt vizsgálva azonban figyelembe 
kell venni néhány tényezőt, amivel – 
az adatok felhasználásakor, vagy a mód-
szer nagyobb területre való kiterjesz-
tésekor  számolni kell. A kapott érté-
kek tiszta, nyugodt, felhőmentes időjá-
rás mellett érvényesek, ami éves szin-
ten nyilvánvalóan nem áll fenn, tehát 
a kiszámított energiamennyiséget az 
adatok feldolgozásakor még korri-
gálni kell, vagy az elemzést kisebb idő-
egységen kell elvégezni (a script fut-
tatható akár az év egy adott napjára 
is). Továbbá a 6. ábrán látható érté-
kekben nem szerepel az árnyékha-
tás okozta veszteség, ami sűrűbben 
beépített, magasabb létesítményekkel 
tarkított környezetben jelentős lehet. 
Ebben az esetben ugyanis a felületet 
nem éri direkt, sugárzás, csak a szórt és 
reflektált energiával lehet számolni. Ez 

4. ábra. A vizsgált háztető 3D-s képe. A: A felületmodell. B: A felületmodellre ráfeszített ortofotó

5. ábra. A vizsgált tetőfelület szegmentált képe
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a tényező ugyan könnyen beépíthető 
a modellbe a Hillshade függvény osz-
tályozásának segítségével, probléma 
viszont, hogy ezzel a program futás-
ideje jelentősen megnövekedik, hiszen 
minden iterációban, ahol a napmagas-
ság pozitív tartományba esik, készí-
teni kell egy árnyékoltságtérképet, ami 
már önmagában is időigényes művelet. 
A számítás mennyiségének csökkenté-
sére ugyan lehet rontani a felületmo-
dell minőségén, azonban a program-
mal még így is csak napi szinten vizs-
gálható a szolárisenergia-bevétel meny-
nyisége (7. ábra).

5. Következtetések

A sztereo légifelvételek kiértékelésé-
vel automatikusan létrehozott felület-
modell, ugyan további eszközök bevo-
nása mellett, de megfelelően alkalmaz-
ható egy ilyen nagy térbeli felbontást 
igénylő és komplex elemzés elvégzé-
sére. Bár a módszer kiterjesztése még 
várat magára, de a kisebb mintaterü-
leten végzett számítások is mutatják, 
hogy az eljárás egy lehetséges, jóval 
költséghatékonyabb alternatívát nyújt-
hat egy adott terület napenergia-poten-
ciáljának felmérésére, vagy akár más 
városi környezetben végzett vizsgála-
tokra, amelyek háromdimenziós ada-
ton alapulnak.

Az alkalmazott eszközök segítsé-
gével mérsékelhetőek a nagy felbon-
tású adatok és a városi felületmodel-
lekkel járó problémák, mint a nehéz 

kezelhetőség, a nagyfokú változé-
konyság vagy drága előállítás. A szte-
reo légifelvételekből nyert magas-
sági adatok ugyanis minimális fel-
használói beavatkozással és viszony-
lag alacsony költségek mellett létre-
hozhatóak. A szegmentálás módszeré-
vel csökkenthető a felvételek, majd a 
belőle levezetett felületmodell hetero-
genitása, illetve annak pontossági hibái 
is kezelhetőek. Bár a magassági adatok 
generálása továbbra is lassú, számítás-
igényes folyamat, amely nagyobb, több 
képből álló tömb esetén, komoly erő-
forrást igényel, a módszer előnyének 
számít, hogy az adat előállítása automa-
tikusan történik. Egyedül a szegmentá-
lás eredményeinek ellenőrzése, illetve 
javítása az amely felhasználói beavatko-
zást igényel. Mindez jelentős eredmény 
a szakirodalomban található korábbi 
számításokkal szemben, ahol a statiszti-
kai elemzések készítése vagy a bemenő 
adat létrehozása sokkal erőforrás-igé-
nyesebb feladat.

A kapott végeredmény tehát hasz-
nos információt szolgáltat a vizsgált 
felületre beérkező napenergia meny-
nyiségéről, továbbá megjeleníti a szolá-
ris energia kihasználását gátló objektu-
mokat, amelyek térképezését a korábbi 
munkák egyikében sem tekintették 
célnak.

Összefoglalás

A vizsgálat célja nagy térbeli felbontású 
digitális sztereo légifelvételek alapján 

3D-s városfelszín-modell készítése volt 
egy szegedi mintaterületen. A felület-
modell alapján a napenergia hasznosí-
tására legalkalmasabb tetőfelszínek ke-
rültek leválogatásra a képszegmentáció 
módszerével, valamint az adott tető-
részre kiszámították a szerzők a szolá-
risenergia-bevétel éves értékét. A fe-
lületmodell az ERDAS IMAGINE foto-
grammetriai kiértékelő szoftverének 
az LPS eATE moduljának segítségével 
készült. Viszonylag alacsony költségek 
mellett létrehozható volt. A felületmo-
dellből leválogatott felszínekre a saját 
készítésű script alapján a szolárisener-
gia-bevétel éves nagysága nagy pontos-
sággal adható meg.

Summary

The aim of the study was to create a 
3D surface model from high spatial 
resolution digital stereo aerial photos 
for a test site situated in city of Szeged. 
Based on the surface model those roof 
surfaces were separated which are the 
most suitable for solar energy utiliza-
tion. For the separation, the image 
segmentation method was used by 
the authors, who also calculated the 
annual volume of the solar energy 
income for these surfaces. The cost 
effective urban surface model was pre-
pared by LPS eATE module of ERDAS 
Imagine software. For the selected suit-
able roof surfaces the annual volume 
of solar energy income could be calcu-
lated with high accuracy.

6. ábra. A vizsgált tetőfelületre beérkező energia mennyisége egy év alatt 

(A), a kialakított és manuálisan módosított szegmensek alapján (B)

7. ábra. A szolárisenergia-bevétel árnyékhatás nélkül (A), illetve annak 

figyelembe vételével (B), az év első napján
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Lapunk 2013. évi 9–10. számában 
Márton Mátyás cikket írt Az 50 éves 
Földrajzinév-bizottság helyesírás-sza-
bályozási és földrajzinévtár-készítési 
tevékenysége (személyes adalékok) 
címen. Amikor a névbizottság nem-
zetközi ajánlások és példák nyomán 
1963-ban megalakult, két térképész 
(Földi Ervin, Hőnyi Ede) és egy nyel-
vész (Fábián Pál) nem hivatali feladat-
ként, hanem személyes érdeklődésük-
től vezérelve, magánidőben már dolgo-
zott a földrajzi nevek akadémiai helyes-
írás szerinti szabályzatán. Az 1965-ben 
megjelent munka alapvető dokumen-
tuma lett később a bizottságnak.

A Márton-cikk címében említett 
két feladat mellett a bizottságnak volt 
és van széles körű véleményezési, 
illetve névmegállapítási tevékenysége 
is. Hadd emlékeztessek a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna vagy egy folyóvízi 
víztároló tó nevének (Tisza-tó) elfoga-
dására. A bizottság ez irányú tevékeny-
ségének eredménye az utóbbi évtize-
dekben több száz vasútállomás és meg-
álló névmegállapítása (pl. Pázmáneum 
az esztergomi vonalon) vagy átneve-
zése (Landler Jenő Járműjavító állomás 
helyett Istvántelek a budapesti IV. kerü-
letben), de említhetjük a Dunán átívelő 
Megyeri híd nevének megállapítását 

Budapest északi határán. A testület 
véleményezését követően változott 
meg Leninváros neve Tiszaújvárossá 
1991-ben, de javaslatára fogadták 
el a Piliscsabától különválni kívánó 
Jászfalu község nevét Pilisjászfalu for-
mában 1994-ben. Hosszan lehetne 
sorolni még a példákat, de ezzel a kér-
déssel Márton nem foglalkozik.

A földrajzi nevek írásának szabá-
lyai, három évtizeddel későbbi kiadá-
sáról azt említi Márton, hogy a kiad-
vány „válogatott névírási példákat fel-
sorakoztatva a Kartográfiai Vállalat 100 
ezer hazai és más országokbeli föld-
rajzi nevet tartalmazó” nagy világatla-
sza (Nagy Világatlasz, 1985) helynév-
anyagából összegyűjtött példatárral gaz-
dagodott. Az említett világatlasz azért 
figyelemre méltó, mert ez az első ma-
gyar atlasz, amelyik a földrajzi közneve-
ket magyarul adja meg. Jól emlékszem 
az atlasz megjelenését előkészítő szer-
kesztő bizottsági ülésre. Ezen Fábián Pál 
állt ki a nem nemzetközi, hanem a ma-
gyaros névírású atlasz mellett. Mindenki 
legnagyobb meglepetésére az exportot 
és így a nemzetközi névírást támogató 
Radó Sándor elfogadta Fábián határo-
zott érveit. Az atlasz készítése során 
a Földrajzinév-bizottság a mű összes 
nevét megtárgyalta. A vállalati előké-

szítő munka (névsorok összeállítása, ter-
vek javítása stb.) támogatására sikerült 
az Országos Földügyi és Térképészeti 
Hivatalban (OFTH) állami támogatást 
szerezni. Így a magyaros névanyag ösz-
szeállítása a Kartográfiai Vállalat és a 
Földrajzinév-bizottság közös munkájá-
nak az eredménye.

Márton a Földrajzinév-bizottság első 
megjelent munkájaként Magyarország 
földrajzinév-tára I. (későbbiek-
ben FNT I.) kötetének az előkészí-
tését említi. Talán érdemes megje-
gyezni, hogy a bizottság első munkája 
az Országnévjegyzék elkészítése és 
megjelentetése volt (1971). A neve-
ket a kolofon szerint „a Földrajzinév-
bizottság megbízásából összeállította 
Dr. Takács József, szerkesztette Földi 
Ervin.” Ugyanebben az évben jelent 
meg, az előszók dátumai szerint 
később a névtár első kötete is. Ennek 
belső címoldala is feltünteti, hogy ki 
állította össze a névjegyzék anyagát 
(Dr. Takács József, Tóthné Endrey 
Mária, Dr. Zombai Pál) és ki szerkesz-
tette meg a kiadványt (Földi Ervin).

Márton az FNT I.-el kapcsolatban 
megjegyzi, hogy a megjelent munkán 
„a szerzők szokásos helyén – a külső 
borítón – az alábbi szöveget találjuk: 
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 

Hozzászólás az 50 éves Földrajzinév-bizottság cikkhez
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Minisztérium Országos Földügyi és 
Térképészeti Hivatala (MÉM OFTH) 
keretében működő Földrajzinév-
bizottság”, a kiadó helyén pedig kiírva 
az OFTH felirat áll. Ennek oka az volt, 
hogy az Országnévjegyzék és az FNT 
I. állami alapmunkaként készült, azaz 
a munkát megrendelte, és az előállítás 
költségeit a címoldalon szereplő fel-
ügyeleti szerv fedezte.

Később a Földrajzinév-bizottság 
által készített kiadványokon a cím-
oldalon szerepeltetett nevek (MÉM 
OFTH, OFTH) a címlap hátsó olda-
lára (a kolofonba) kerültek. A névbi-
zottság első két kiadványán feltűnő 
megjelenés azzal magyarázható, hogy 
1967-ben a korábbi önálló főhatóság, 
az Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatal beolvadt a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztériumba, 
Országos Földügyi és Térképészeti 
Hivatal néven. A kiadvány címlap-
jain való megjelenés az új szervezet, 
az államigazgatásban elfoglalt új hely 
megismertetését akarta elősegíteni. 

Az átszervezés nyomán 1969-ben 
megalakult az ágazat kutatóintézete, a 
Földmérési Intézet (FÖMI), amelynek 
egyik alapfeladata a földrajzi nevek 
kutatása lett. Földi Ervin ekkor hagyta el 
a Kartográfiai Vállalatot, és vált az inté-
zet munkatársává. Az akkori átszerve-
zésnek köszönhetően a FÖMI-nek ma is 
feladata a földrajzi nevek gondozása. 

Radó halála után az OFTH-ban, 
a korábbi Földmérési valamint 
Térképészeti főosztályokat Földmérési 
és Térképészeti Főosztály néven össze-
vonták. Az új főosztály vezetője Joó 
István lett. A változás tényét Joó, a 
Kartográfiai Vállalatnál készülő állami 
alapmunkáknál is jelezni akarta. Így 
jelent meg 1982-ben új kiadásban az 
Országnévjegyzék  Politikai Világtérkép 
többnyelvű országnévjegyzékkel címen 
 és Magyarország Földrajzinév-tára I. 
változatlan címmel, de már térképpel 
kiegészítve. Mindkét munka előszavát 
Joó István írta alá.

A 60 000 nevet tartalmazó Magyar-
ország földrajzinév-tára II. 19 megyei 
kötete 1978 és 1981 között jelent meg. 
Márton szerint „a sorozatot ugyancsak a 
KV adta ki.” Itt is hiányzik az, ami a kolo-
fonban szerepel, hogy „a MÉM Országos 
Földügyi és Térképészeti Hivatal meg-
bízásából készítette, sokszorosította és 

kiadja a Kartográfiai Vállalat.” Ez azt je-
lentette, hogy a cég költségeit az állam 
fedezte, a mai szokásos kitétellel, az adó-
fizetők pénzéből, a 10/1974. (III. 31.) 
MÉM számú rendelet alapján. A FÖMI-
ben folyó munka fedezetét is a költség-
vetés biztosította.

A Földrajzinév-bizottság alapításától, 
1963-tól 1979-ig Radó Sándor volt a 
bizottság elnöke. Az Országnévjegyzék 
és a FNT I. előszavát Földi Ervinnel 
közösen írta alá, a 19 megyei kötet elő-
szavát egyedül, pedig 10 kötet megje-
lenésekor már Földi volt a bizottság 
elnöke. Márton kifelejti Radót a névbi-
zottság félévszázados történetéből.

Márton kritikai megjegyzése miatt, 
hogy a FNT I. címlapjáról hiányoznak 
a „szerzők” nevei kénytelen vagyok egy 
kis kitérőt tenni a térképészeti szerzői 
jog kérdéséről. A nyomtatás feltalálását 
követően megjelent térképeken rend-
szerint két név szerepelt, a térkép szer-
kesztőjéé és a rajzot a nyomólemezbe 
karcolóé. A színes könyvnyomtatás 
elterjedésével a karcoló szerepe csök-
kent, mert a színfelületeket rendszerint 
már másik munkatárs készítette. A tér-
képszerkesztő neve még ott maradt a 
térképen, de az első világháborút köve-
tően ezt is lehagyták. A két világhá-
ború között ez volt a helyzet az Állami 
(később M. kir. Honvéd) Térképészeti 
Intézet esetében is.

Az 1954-ben alakult Kartográfiai 
Vállalat a megszűnő Geodéziai és 
Kartográfiai Intézettől átvette és 1955-
ben jelentette meg a Földrajzi Atlasz 
középiskolák számára című munkát. 
Ebben a munkában feltüntették az 
egyes térképeken a szerkesztők neveit. 
A Szovjetunióból hazatérő Radó 
Sándor a szovjet és a nyugati térkép-
kiadók gyakorlatára hivatkozva meg-
szüntette a készítők nevének jelölését 
a Kartográfiai Vállalat kiadványain. 
A cég neve, testületi szerző értelme-
zésben jelent meg a kiadványokon. Az 
1957-ben végzett első okleveles térké-
pészek nagy munkáiban, az iskolai föld-
rajzi atlaszokban és a Világatlaszban 
(1961) csak a szerkesztőbizottság tagja-
inak a neveit sorolták fel, szerzői joggal 
nem rendelkező közreműködőként.

1957-től mindenki, aki a Kartográfiai 
Vállalat szerkesztője vagy rajzolója lett, 
tudomásul vette (mert a tudomására 
hozták), hogy a vállalatnál készített 

alkotó munkái a cég szellemi tulajdo-
nát képezik, és távozása után nem lép-
het fel semmilyen szerzői igénnyel. 

Az intézményi keretek, korlátok elle-
nére a szerkesztők, rajzolók egy-egy 
térkép megjelenése után úgy érezték, 
hogy ez az ő munkájuk. Szerették volna 
a nevüket látni a sokszor többhónapos 
munkával elkészült térképeken. A dol-
gozók kérésének engedve, az atlaszok-
nál az 1980-as évek közepétől feltün-
tették a munkában részt vevő szerkesz-
tők és rajzolók nevét. A kolofon alatt 
sorolták fel „a térképek tervezésében 
részt vettek …, a térképek rajzolásában 
részt vettek …, a grafika, festés” munká-
latait végzők nevét. A névsor alapján 
nem lehetett tudni, melyik térképet ki 
készítette. A vállalati szerzői jog hang-
súlyozása keretében az atlasz későbbi 
kiadásairól lehagyták a cégtől időköz-
ben távozó munkatársak nevét. Az egy-
lapos térképeknél, glóbuszoknál és az 
exportra készülő munkáknál csak a 
Kartográfiai Vállalat neve szerepelt.

Az itt leírtakkal ellentétben az ál-
lami alapmunkaként készülő Ország-
névjegyzék, a FNT I. és FNT II. felso-
rolta a munkában résztvevőket. Az FNT 
II. az alábbi alcímek alatt adta meg a 
neveket: véleményezte, a névanyagot 
részletesen megvitatta, szerkesztésben 
közreműködött, a földrajzi neveket a 
helyi tanácsok segítségével egyeztette, 
az összeállítási munkálatokban részt 
vett. A felsorolás jól mutatta, hogy kik 
dolgoztak az adott megye névanyagán, 
de világossá tette azt is, hogy fizetett 
munkatársként végzett munka eredmé-
nyét saját, önálló szellemi alkotásának, 
saját tudományos munkának nem te-
kinthetik. Ma már mások a viszonyok, 
ma már elfogadható a munkában vég-
zett alkotó munka saját teljesítmény-
nek, de a jelen gyakorlatát nem lehet 
visszavetíteni a múltra. 

Dr. Papp-
Váry Árpád
főiskolai tanár

Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola
pappvary@t-home.hu
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Rendezvények

Ülésezett az intéző 
bizottság, a választmány 
és a közgyűlés

2013. december 9-én tartotta az intéző 
bizottság és a választmány a munkaterv 
szerinti ülését, ezt követően rendkívüli 
közgyűlést tartott az MFTTT.

Az ib-ülés napirendjén a következő 
pontok szerepeltek:
1. A Társaság pénzügyi helyzete és 

2014. évi előzetes költségvetése
2. A Társaság 2014. évi tagdíjai
3. Tájékoztató az Európai Űrexpó lebo-

nyolításával kapcsolatos közterületi 
rendezés helyzetéről

4. A Társaság Budapesti és Pest 
Megyei Területi Csoportjának beszá-
molója

5. Tájékoztató a Társaság Szeniorok 
szakosztályának tevékenységéről

6. Egyebek
Az intéző bizottság első napirendi 

pontként meghallgatta és tárgyalta a 
2013. évi pénzügyi beszámolót, vala-
mint a 2014. évi költségvetési tervet. 
A számviteli alapon összeállított anya-
gokat a bizottság döntése értelmében 
ki kell egészíteni a tényleges pénzügyi 
helyzetet tükröző, 2013. évi likvidi-
tási beszámolóval, illetve 2014. évre 
pénzforgalmi szemléletű költségve-
tési tervet kell készíteni, melynek ala-
kulását év közben az ib. folyamatosan 
figyelemmel kíséri. (A kiegészítést az 
ib. az azóta eltelt időben megkapta 
és – az alapszabály-módosítás nyúj-
totta lehetőséggel élve – távszavazás-
sal elfogadta.)

A következő napirendi pont eseté-
ben, amely a 2014. évi tagdíjakat érin-
tette, az ib úgy döntött, hogy tagdíjeme-
lést nem javasol a választmánynak.

Domokos György tájékoztatást adott 
az Európai Űrexpó lebonyolításával kap-
csolatos közterületi rendezés, a FŐKERT, 
a Közterület Felügyelet által utólag beje-
lentett több millió forintos kárigényük-
ről. A beszámoló alapján az ib. jogi szak-
értő bevonását javasolta a még függőben 
lévő kérdések rendezéséhez.

Hetényi Ferencné a Budapesti és Pest 
Megyei Területi Csoport tevékenységé-
ről adott tájékoztatót. Elmondta, hogy 
fokozódó érdeklődés tapasztalható a 

tagság részéről, ami elsősorban a szakte-
rületünket érintő aktuális kérdésekkel 
foglalkozó előadásoknak köszönhető. 
A Szeniorok szakosztályának tevékeny-
ségét ismertetve elmondta, hogy a 2013-
ban újjá alakult szakosztály rendezvé-
nyeit a jó hangulat, a növekvő érdeklő-
dés jellemzi. Legutóbb november 11-én 
a 70-es évek, a januárra tervezett össze-
jövetelen a 80-as évek emlékeiről fog-
nak beszélgetni.

Az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben szó volt a Lázár-deák emlékérem 
posztumusz adományozásának lehető-
ségéről, a Lázár-deák emlékérem jelölő 
bizottságának felállásáról, munkájának 
indításáról.

Dr. Ádám József elnök tájékozta-
tott az MFTTT rendezvényeiről és a 
tervezett programokról. Sikeresnek 
ítélte a november 27-i konferenciát. 
November 29-én dr. Joó István szülőfa-
lújában, a Vas megyei Egyházashollóson 
emléktáblát avattak, és életútjáról 
megemlékezést tartottak. Március 
21-én tartják az „Európai Földmérők 
Napját” a CLGE rendezvényéhez kap-
csolódóan. Tervezik az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésével kapcsolatos 
témakörben (több helyszínen) regio-
nális konferenciák tartását. 

Ezt követően kezdődött a választmá-
nyi ülés a következő napirenddel:
1. A Társaság 2014. évi tagsági díjai
2. A Társaság alapszabályának módo-

sítása
3. Egyebek

A napirendi pontok elfogadása után 
a választmány egyhangúlag megsza-
vazta a 2014. évi tagdíjakkal kapcso-
latban az ib. javaslatát. Ismét szóba 
került a földhivatalok tagságának kér-
dése, melynek rendezését a megyei 
kormányhivatalokkal és az illetékes 
minisztériummal együttműködve kell 
megoldani.

A Társaság alapszabályának módo-
sításával kapcsolatos eddigi munkát 
Buga László főtitkár-helyettes ismer-
tette. Összefoglalta az alapszabály 
módosításának szükségességét, melyet 
a 2011. évi CLXXV. törvényre hivat-
kozva kellett megtenni. Ugyanis „2014. 

június 1-jétől csak e törvény szerint 

közhasznúsági nyilvántartásba vett 

szervezet jogosulta közhasznú jog-

álláshoz kapcsolódó kedvezmények 

igénybevételére.” Ugyanakkor fogalmi 
összhangot kellett teremteni az Fttv.-
vel, szabályozni kellett a MTESZ-hez 
fűződő viszonyt, be kellett építeni a 
CLGE által elfogadott etikai kódexet, 
rendezni kellett a jelölő bizottság(ok) 
mandátumának szabályait, a távszava-
zást, a szervezeti változásoknak meg-
felelő módosítást, és meg kellett szün-
tetni egyéb pontatlanságokat. A választ-
mány néhány kiegészítéssel egyhangú-
lag javasolta a tervezetnek a közgyűlés 
elé terjesztését.

A rendkívüli közgyűlés a követ-
kező napirend szerint ülésezett:
1. Elnöki megnyitó
2. A mandátumvizsgáló és szavazat-

számláló bizottság, a jegyzőkönyv-
vezető és a hitelesítők megválasztása

3. Tájékoztató az aktuális ügyekről
4. A mandátumvizsgáló bizottság 

jelentése
5. A Társaság alapszabályának módo-

sítása
6. Egyebek

A napirendi pontok elfogadása után 
egy perces néma felállással emlékez-
tek az előző közgyűlés óta elhunyt kol-
légákra.

Dr. Ádám József elnök tájékoz-
tatta a résztvevőket, hogy a Társaság 
közhasznú jogállásának megszerzése 
érdekében a Társaság alapszabályát a 
közgyűlés egyetértésével módosítani 
kell. A jegyzőkönyvvezető, a jegyző-
könyv hitelesítésére felkért tagtársak 
és a mandátumvizsgáló bizottság tagja-
inak megszavazása után, az alapszabály 
módosításával kapcsolatos tájékoztatót 
követően, a közgyűlés az alapszabály 
módosítását egyhangúlag elfogadta.

Dr. Ádám József elnök a közgyű-
lés résztvevőit tájékoztatva elmondta, 
hogy a 2014. évi tagdíjak változatlanok, 
a Társaság pénzügyi egyensúlyát meg-
teremtve az ez évi működés feltételei 
biztosítottak, az elmaradt nemzetközi 
tagdíjak befizetése megtörtént, a tag-
díjbefizetés kis mértékben emelkedett. 
A Geodézia és Kartográfia megjelené-
sét ez évben is csak kéthavonkénti 
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rendszerességgel tudják biztosítani. 
Bővült a honlap tartalma, a látogatók 
száma növekedett. 

Sikeres volt a GISopen, a nadapi 
megemlékezés, a soproni vándorgyű-
lés, a november 27-i konferencia, a 

megemlékezés dr. Joó István szülőfa-
lujában, a gyergyószentmiklósi EMT-
rendezvény. Számos sikeres szak-
mai napot rendeztek a területi cso-
portok. Ez évben is megrendezik az 
„Európai Földmérők Napját”, és évente 

a „Földmérők Világnapja”alkalmából 
rendezvények sorozatát szervezik.

A közgyűlés hivatalos programját 
befejezve, dr. Ádám József elnök meg-
köszönte a részvételt.

Dr. Riegler Péter

Megemlékezések

Dr. Joó Istvánra 
emlékeztünk

2013. november 29-én dr. Joó István 
professzora emlékeztünk szülőfalujá-
ban a Vas megyei Egyházashollóson, 
ahol a 2007-ben elhunyt profesz-
szor gyermek és ifjú korát töltötte. 
Emlékeztünk a családtagokkal, roko-
nokkal, volt kollégáival, tanítványaival, 
tisztelőivel a Geoinformatikai Kar egy-
kori főigazgatójára, a magyar földmé-
rés és térképészet negyed századon át 
meghatározó egykori szakmai irányí-
tójára.

A szülői ház falára elhelyezett emlék-
tábla – amely Tóth Emőke alkotása – 
leleplezése alkalmából a község polgár-
mestere Németh Tamás és V. Németh 
Zsolt államtitkár tartott rövid méltató 
visszaemlékezést.

Németh Tamás polgármester meg-
emlékező beszédében elmondta, hogy 
az emléktábla leleplezése, és dr. Joó 
Istvánról elnevezett utca révén is, a 

község tovább őrzi a falu szülöttjének 
emlékét. Kiemelte, hogy a professzor 
életútja, szorgalma és elhivatottsága 
példa lehet a mai fiatalok előtt is.

V. Németh Zsolt államtitkár, a 
GEO korábbi hallgatója megemléke-
zéséből néhány gondolatot idézve: 
„Sokan, sokféleképpen emlékeznek 

rá. De a barátok, kollégák, beosz-

tottak, kutatótársak, diákok vissza-

emlékezéseit olvasva kirajzolódik 

személyisége néhány meghatározó 

vonala. Hallatlan energia, óriási 

szorgalom, rendkívüli munkabírás. 

Kötelességtudat, felelősségtudat, hiva-

tástudat, sőt – ami a hazai földmérési 

és térképészeti tevékenység fejlesztését 

illeti – küldetéstudat. Vezetőkészség, 

segítőkészség. Széles látókör, szerte-

ágazó érdeklődés. Konok igazságsze-

retet, következetesség, emellett pedig 

személyesség. Közvetlenség, őszin-

teség.

Neve mindannyiszor el fog han-

gozni a jövőben, ahányszor csak 

Magyarország egységes vetületének, 

egységes térképrendszerének beve-

zetéséről beszélünk, valahányszor 

a hazai asztrogeodézia elindulását, 

vagy az állami földmérési kutatóbá-

zis létrejöttét említjük. Őrizni fogja 

nevét a rengeteg általa jegyzett publi-

káció is: könyvek, jegyzetek, disszer-

tációk, térképművek, tanulmányok és 

kiadványok.

A tábla hirdeti a műszaki tudo-

mányok fontosságát, nélkülözhe-

tet lenségét, és bármely ránéző egy-

házashollósi fiatalt biztosíthatja, hogy 

a legkisebb faluból elindulva is lehet 

teljes életet élni, és fontos beosztások-

ban helyt állni.”
Az emléktábla avatása után a köz-

ségházán összegyűltek előtt Hodobay-

Böröcz András Joó István életé-
nek, pályájának egy-egy pillanatát 

megörökítő filmösszeállítással vezette 
be az ezt követő megemlékező, életút-
ját méltató előadásokat.

Elsőként dr. Ádám József akadémi-
kus, az MFTTT elnöke foglalta össze 
dr. Joó István szakmai életpályájának, 
szerteágazó tevékenységének meghatá-
rozó szakaszait. Szólt a 25 éven keresz-
tül az állami földmérés területén vég-
zett kezdeményező, irányító munkájá-
ról, a fotogrammetriai eljárások és az 
EOTR, az EOV bevezetéséről, az EOMA, 
a 0.-rendű szintezés indításáról, a FÖMI 
és a penci obszervatórium alapításáról. 
Kiemelte, hogy ezeknek a feladatoknak 
végrehajtásához kellett a professzor 
következetes határozottsága, szakmai 
elhivatottsága. A GEO főigazgatójaként 
jelentős szerepe volt az intézmény fej-
lődésében. A Geodézia és Kartográfia 
főszerkesztőjeként hosszú időre meg-
határozta a lap arculatát, biztosította 
színvonalát, nemzetközi ismertségét, 
elismertségét. Munkássága, elhivatott-
sága nem csak meghatározó, de pél-
damutató is a ma dolgozó szakembe-
rek számára.

Dr. Busics György a GEO tanszékve-
zetője, mint Joó István közvetlen mun-
katársa, Joó István szerteágazó tudomá-
nyos, szakmai eredményeire, oktatási 1. ábra Joó István emléktáblája Fotó:HBA

2. ábra Németh Tamás, V. Németh Zsolt és dr. 

Busics György a felavatott emléktáblánál
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tevékenységére emlékezve szólt a segí-
tőkész, őszinte kritikát is megfogal-
mazni tudó vezetőről. 

A megemlékezések sorában dr. Ág-

falvy Mihály a GEO korábbi főigazga-
tója a professzor főiskolai tevékenysé-
gére, oktatói, oktatásszervezői mun-
kájára – mint közvetlen munkatársa 
és a főigazgatói beosztásban utódja – 
emlékezett. Dr. Joó István munkás-
ságának eredményeként ma a GEO 
nemzetközileg is elismert intézmény. 
Főigazgatói tevékenysége alatt je-
lentős beruházások valósultak meg. 
Megemlékezésében kitért arra is, hogy 
dr. Joó István fontosnak tartotta az er-
délyi szakmai, baráti kapcsolatok létre-
hozását és erősítését.

Busics Imrének, aki korábban a 
Szocialista Országok Geodéziai Szol-
gá latában (SZOGSZ) segítette a pro-
fesszor munkáját, alkalma volt meg-
ismerni a hazai geodézia érdekében 
kifejtett, átgondolt szakma-politikai 
tevékenységét. Elmondta, hogy nem 
csak biztosította a szakmai, szerve-
zeti feltételeket a FÖMI munkájához, 
de számított is együttműködésükre, 
segítségükre. 

Hodobay-Böröcz András szemé-
lyes és szakmai kapcsolatukra emlé-
kezett, mely – ahogy elmondta – a 
csikszeredai szakmai konferencián 
való részvétellel kezdődött. Segítette 
a professzort a lap főszerkesztői mun-
kájában. Tisztelettel gondol azóta is 
szakmai, emberi nagyságára, fejezte 
be megemlékezését.

Dr. Mihály Szabolcs rövid visszaem-
lékezésében a SZOGSZ-ban való, Joó 
István és Radó Sándor munkáját segítő 
emlékeit foglalta össze. Mint a FÖMI 
korábbi főigazgatója visszaemlékezé-
sében elmondta, hogy dr. Joó István 
professzornak jelentős szerepe volt a 
FÖMI-vel való oktatási együttműködés 
megvalósításában.

Dr. Orbán Aladár a soproni egyetemi 
években tankörtársa, majd 1956-ig mun-
katársa, az egyetemi és a katonaságnál, a 
Honvéd Térképészeti Inté zetben eltöl-
tött évek emlékeinek néhány epizódját 

villantotta fel visszaemlékezésében. 
Sok éves barátságuk során beszélgeté-
seik visszatérő gondolata volt szülőfa-
lujának szeretete, ezért most őszinte 
örömére szolgál, hogy faluja is őrzi Joó 
István emlékét.

Zalaba Piroska egykori tanszéki 
mérnökként, oktatóként, szakfordító-
ként dolgozott Joó professzor mellett. 
Ezekre az évekre visszaemlékezve a szi-
gorúságáról, de emberi közvetlensé-
géről is ismert professzornak a napi 
munka, az egymás közötti csipkelő-
dések néhány emlékét osztotta meg a 
hallgatósággal.

Kalmár László, Joó István közeli 
rokona a fiatalemberre, a lokálpat-
riótára, a család „Pistijére”, gyermek-
korára, a csínytevéseire, a felelősen 
gondolkodó, a kemény falusi munká-
ban is résztvevő fiatalra emlékezett. 
A szorgalom, a tehetség, a kíváncsi-
ság, az ösztönző családi háttér is segí-
tette abban, hogy a falusi élet, és falu-
jának szeretete mellett elinduljon 
azon az életpályán, amelynek sikere-
ire, eredményeire ma mind a családja, 
mind szülőfaluja joggal lehet büszke, és 
akire ma is úgy tekintenek, hogy „egy 

volt közülünk.”

A megemlékezések sorát ifj. Joó 
István újságíró fejezte be. Kifejezte 
háláját a szervezőknek és az előadók-
nak, hogy édesapja emlékéhez ilyen 
tevőlegesen hűek. Sajnálkozott ami-
att, hogy, apjával nem sikerült egy 
„oral history-t” készíteni, mivel őt 
mindig a jelen feladatai érdekelték. 
Ezzel egy kiemelkedő képességű és 
sorsú elsőgenerációs értelmiségi fan-
tasztikus élményanyaga tűnt szinte 
a semmibe. Jellemében ott volt egy 
„posztkeresztény” vonás, katolikus 

3. ábra Dr. Ádám József emlékezik Fotó HBA

4. ábra Erzsike, a professzor özvegye a 

megemlékezésen Fotó HBA

5. ábra Dr. Orbán Aladár, az egykori diáktárs 

Fotó HBA

6. ábra ifj. Joó István édesapjáról beszél Fotó 

HBA
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nagycsaládi örökségként. Felidézte, 
édesapja amilyen áldozatos volt a 
hivatásában, olyan a családjában is. 
Személye, személyisége biztonságér-
zetet nyújtott. Lelkesedett a gyerme-
kekért, a természetért, a kertészke-
désért, művészi alkotásokért, a törté-
nelmi haza gondjai és kultúrája erő-
sen foglalkoztatták. Rosszul tűrte a 
sekélyességet, nyegleséget, üresfejűsé-
get és felületességet. Apja pályafutásá-
nak, szakmai és emberi értékeinek ez 
a közös számbavétele nem volt öncélú; 
minden emlékülés-résztvevőben erő-
sítheti azt, hogy észrevegyük egymás-
ban és az emberi létezésben a csodát, 
s hogy jobban ráébredjünk összetarto-
zásunkra.

És végül néhány, a szerző személyes 
emléke, gondolata. 

Dr. Joó Istvánt az állami földmérés 
meghatározó személyiségét, vezetőjét 
1965-ben volt alkalmam megismerni, 
mint diplomatervem külső bírálóját és 
az államvizsga bizottság tagját. Ettől az 
időponttól – nem túlzás és nem sze-
rénytelenség azt állítanom, hogy –  Joó 
István a következő évtizedekben men-
torom, támogatóm és nyílt, őszinte kri-
tikusom volt szakmai munkámban, elő-
menetelemben. Sokat köszönhettem, 
köszönhetek ma is ennek a kapcso-
latnak.

A több éves, Joó István mellett töl-
tött szerkesztő bizottsági munka után 
megtiszteltetés volt számomra, hogy 
2008-ban átvehettem a Geodézia és 
Kartográfia főszerkesztői tisztét. Napi 
munkám, kétségeim során őt még 
gondolatban mindig mentoromnak 
tekintve, számos esetben teszem fel ma 
is magamnak a kérdést: „Ezt a helyze-

tet, ezt a feladatot Pista, hogy oldotta 

volna meg, hogy kezelte volna?” És 
úgy gondo lom, amíg ezek a kérdé-
sek személyéhez, emlékéhez kötődve 
fogalmazódnak meg bennem, ben-
nünk, ez talán több, mint a puszta 

emlékezés … 

Örömmel vettünk részt a megemlé-
kezésen. Biztosak vagyunk abban, ha 
arra járunk, egy megemlékező főhaj-
tásra megállunk az Egyházashollós 
Petőfi utca 11. számú ház előtt.

Dr. Riegler Péter

* * *

Száz éve született 
dr. Hegyi Gyula

Hegyi Gyula (Hammer Gyula néven) 
1913. december 9-én született Győr-
szentmártonban. (Édesapja sírkőfa-
ragó mester volt saját műhelyében.) 
Győrben érettségizett, majd a szegedi 
Ferenc József Tudományegyetemen 
földrajz-történelem szakos tanári dip-
lomát szerzett. Földrajz professzora 
Kogutowicz Károly volt. 1936-ban 
védte meg doktori értekezését Győr 
városföldrajzi tanulmány címen. Győr 
városa még abban az évben 106 olda-
las könyvként megjelentette munká-
ját. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia egyéves kiképzését köve-
tően, 1938-ban a Honvéd Térképészeti 
Intézetbe került, ahol 1939. október 1. 
és 1941. október 1. között a topográfiai 
tanfolyam hallgatója volt. A tanfolyam 
résztvevői között még dr. Hammer 
Gyulaként szerepel. Ezt követően 
magyarosította nevét Hegyire.

A tanfolyam elvégzése után Erdély-
ben, az 1:50 000 méretarányú katonai 
felmérésben vett részt.

A háború végén (századosi rendfo-
kozatban) angol hadifogságba került. 
Hazatérve a budai cisztercita gimnázi-
umban, ennek államosítása után egy 
győri szakiskolában tanított földrajzot. 
1950-ben, több volt tiszttársával együtt, 
korábbi állományviszonyát megújítva 
visszakerült a Térképészeti Intézetbe. 
1950-ben az 1:25 000 méretarányú tér-
képek helyesbítésének a kezdetekor a 
Topográfiai osztály egyik alosztályve-
zetője. Tanárnő felesége abbahagyta az 
oktatást és elkísérte a férjét a terepre. 
Békéscsabán született meg egyetlen 
gyermekük, Gyula 1951-ben. 

Hegyi 1955-ben a Vezérkar Térké-
pészeti Osztályára került helyettes 
vezetőként.

Németh Ferenc visszaemlékezése 
szerint, 1956. október 24-én Hegyi 
Gyula alezredes hívta fel a Tér ké pé-
szeti Intézetet, és az ügyeletes tiszttel 
közölte, háborús helyzet van, így az 
ennek megfelelő utasítás szerint jár-
janak el. A páncélszekrényben lévő 
irat szerint riadóztatni kellett a veze-
tőt és a listában megadott személye-
ket. A vezető Murányi László, ekkor 
Prágában a szocialista országok geo-
déziai szolgálatainak civil és katonai 

vezetőinek a konferenciáján volt. Ezen 
a konferencián tett javaslatot Radó 
Sándor az 1:2,5 milliós világtérkép 
szocialista országok általi elkészíté-
sére. A vezető távolléte miatt a helyet-
test, Székely Tibort hívták be első-
ként. Hegyi további lépéseit ezekben 
a napokban nem ismerjük, de novem-
berben nem írta alá az ún. Kádár-
nyilatkozatot, (ez Münnich aláírásával 
megjelent tiszti nyilatkozat), amely-
ben többek között az áll, hogy az alá-
író egyetért a szovjet csapatok beavat-
kozásával és tevékenységével. Az aláírás 
megtagadása miatt, rendfokozatának 
megfelelő tartalékos tiszti állományba 
helyezték.

Leszerelése után 1957 elején, több 
kilépett tiszttel együtt, a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalathoz 
(BGTV) került. Hegyi a topográfiai osz-
tályon kezdett dolgozni, vizsgálóként. 
Ezen az osztályon dolgozott Domokos 
György is, csoportvezetőként. (1957 
elején a Térképészeti Intézetben a 
tiszti nyilatkozatot aláírók közül is töb-
beket leszereltek tisztogatás címén, és 
azok jelentős része is a BGTV-nél talált 
munkát.) Hegyi Gyula a vállalatnál 
hamarosan a topográfiai osztály veze-
tője, majd 1957. szeptember 19-től a 
cég főmérnöke lett.

1959. január 1-jével a BGTV topo-
gráfiai, topokartográfiai, fotogram-
metriai osztályait és kis nyomdai részle-
gét a Kartográfiai Vállalathoz csatolták. 
A Kartográfiai Vállalatnál Hegyi elő-
ször a Topográfiai és fotogrammetriai 
főosztályvezetője volt. Katonai mintára 

Hegyi Gyula a vállalat alapításának 

40. évfordulóján rendezett ünnepségen.
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szervezte meg a munkát. Minden mun-
katerületre részletes műszaki leírást 
szerkesztett. Rendszeresen végzett 
terepi ellenőrzést. Ezt a szokását 
később is megőrizte. 1960. augusztus 
1-jétől Hegyi a Kartográfiai Vállalat 
főmérnöke lett.

Az átszervezés igazi okát, az egyik 
vállalat tevékenységi körének elvé-
telét és egy másiknak történő átadását 
nem ismerjük. Két évtizeddel később, 
1979-ben Hegyi Gyula úgy vélte, hogy a 
Kartográfiai Vállalat akkori igazgatója, 
Mészáros György azért szorgalmazta 
cége bővítését, mert hibásan ítélte meg 
a nagyközönségnek készülő térképek 
piacát. Úgy érezte, vezetésével meg-
oldották a térképellátás legnagyobb 
gondjait, a legfontosabb hazai igénye-
ket kielégítették. Megjelentek az isko-
lai atlaszok, az első autóatlasz, az első 
város-, és turistatérképek, már dolgoz-
tak egy világatlaszon. Szerinte ezzel a 
térképpiac telítetté vált, a továbblépés 
útját csak egy újabb tevékenység elnye-
rése biztosíthatja. A főhatóságnál, a kar-
tográfiáért felelős Radó Sándor nem 
értett egyet Mészáros véleményével. 
Az átszervezést Radó nem tudta meg-
akadályozni, de feltehetően a közöttük 
megromlott viszony miatt Mészáros 
1963. július 15-én lemondott igazga-
tói posztjáról, és a TESCO munkatár-
saként Nigériába ment.

Hegyi Gyulát 1963. július 16-tól kine-
vezték a Kartográfiai Vállalat igazgató-
jának. Ekkor a cégnél háromszor annyi 
földmérő dolgozott, mint kartográfus. 
Hegyi mindkét területet egyaránt fon-
tosnak tekintette, de az állami megren-
delések miatt a geodéziai területet biz-
tosabb pénzügyi háttérnek gondolta, 
mint a piacnak jobban kitett karto-
gráfiai területet. A termelésfejlesztés 
során ezt az elgondolását nem érvénye-
sítette. Néhány éven belül a geodéta-
kartográfus arány 1,5:1-re módosult. 

A gyors ütemű fejlesztéshez kevés 
volt a szakember. A cég több topográ-
fiai és rajzolói tanfolyam szervezésével 
növelte a fiatal szakemberek számát. 
A geodéziai piac megszerzése érdeké-
ben vidéki kirendeltségeket létesítet-
tek az ország több pontján.

A technikai korszerűsítés kiemelt 
területe volt a fotogrammetria és 
a nyomda, a térkép-sokszorosítás. 
Hegyi távlati elképzelése, hogy a 

légifényképezéstől a sokszorosításig, a 
teljes térképkészítési folyamatot képes 
legyen a cég ellátni, a szocialista viszo-
nyok között megvalósíthatatlan volt.

Az első exportmunka megszer-
zése, a Larousse Atlasz javított kiadása 
Radó érdeme volt, de Hegyi hamar fel-
ismerte az ebben rejlő lehetőségeket. 
A munka készítése közben a kartográfu-
sok részére egyhetes autóbuszos tanul-
mányutat szervezett a bécsi Freytag und 
Berndt cég meglátogatására. 1964-ben 
ilyen vállalati utak szervezése a dolgo-
zók részére nagyon szokatlan volt. 

A cég exporttevékenysége gyor-
san bővült, és 1969-ben (a szocialista 
országok között egyedüliként) elnyerte 
az exportjogot. A geodézia területén 
is sikerült külföldi munkát szerezni. 
A KV, a BGTV és a TESCO közös foto-
grammetriai céget alapított 1969-ben 
Nigériában. Az előkészítésére háló-
zatfejlesztési terepi munkákat is vég-
zett a cég. Az ottani munkák hatására 
geokartográfiai feladatot is nyert a vál-
lalat. A Kartográfiai Vállalat készítette 
el Lagos első városatlaszát.

Hegyi Gyula a mai korszerű vállalat-
vezetési elméletet, hogy a dolgozók a 
céget sajátjuknak, magukat a „vállalati 
család” tagjainak képzeljék, korát meg-
előzően megvalósította. Sokszor hang-
súlyozta azt a törekvését, hogy a dolgo-
zók a munkakörülmények, a velük való 
foglalkozás és a technikai színvonal 
folyamatos fejlesztése következtében 
"rangnak" érezzék, hogy a Kartográfiai 
Vállalat dolgozói lehetnek. Annak érde-
kében, hogy a különböző munkahelye-
ken és munkaterületen dolgozók azo-
nosulni tudjanak a vállalati célokkal, 
több intézkedést vezetett be.

Kezdeményezte az évente – minden 
dolgozó részvételével – tartott terme-
lési tanácskozásokat.

A belső tájékoztatás erősítésére, a 
dolgozói észrevételek megjelenteté-
sére a cég Térképész címen belső vál-
lalati lapot jelentetett meg, kezdetben 
negyedévente és később havonta.

Évente, jól jutalmazott tanulmányi 
pályázatok segítették a dolgozói elkép-
zelések beépítését a napi gyakorlatba. 
A vállalathoz való hűséget értékelte az 
5 évente növekvő törzsgárda cím és a 
vele járó jutalom is. A cég támogatta 
a vállalati tanfolyamokat végzett dol-
gozók továbbtanulását, a technikusi, 

főiskolai, egyetemi végzettség meg-
szerzését.

A munkatársak kölcsönös megis-
merését segítették a vállalati ünnep-
ségek, közös kirándulások, az ország 
több pontján lévő saját vagy bérelt üdü-
lők. Hegyi bármelyik dolgozóját szemé-
lyesen is meghallgatta, sokszor segített 
egyéni gondjaik megoldásában. 

Mai szemmel azt mondhatjuk a 
Kartográfiai Vállalat szervezetét ille-
tően tökéletesen alkalmazkodott a szo-
cialista viszonyokhoz. A hiánygazdálko-
dást elkerülendő óriási papír-és egyéb 
eszközkészletekkel, saját javító műhe-
lyekkel, címlaptervező grafikussal, 
fényképésszel, sok emberrel oldotta 
meg zökkenőmentesen feladatait úgy, 
hogy közben jó munkahelyi légkört 
teremtett a dolgozóknak.

Hegyinek nagyon jó kapcsolatte-
remtő képessége volt. A cég dolgozói-
val, a főhatóság munkatársaival, a hazai 
és külföldi cégek vezetőivel is megta-
lálta a megfelelő hangot, meg tudta 
őket nyerni az adott kérdés megol-
dására. Ez sok bel- és külföldi munka 
elnyerését segítette. Kapcsolatteremtő 
képességéről egy példát szeretnék 
most megemlíteni.

A cég elkészítette Magyarország új 
autóatlaszát. A vezetés a korábbi évek 
tapasztalatai alapján természetesnek 
vette, hogy a készülő térkép az értel-
metlen katonai előírásoknak megfe-
lelően, bizonyos mértékig pontatlan, 
azaz torzított lesz. Nem így történt, és a 
próbanyomat ellenőrzésekor az OFTH 
Önálló Katonai Osztálya ezt észrevette. 
Sok munkaóra, nagy pénz volt a „túl 
jóra”, azaz pontosra sikerült atlaszban. 
Az atlasz újrakészítése a cég azévi ered-
ményét is veszélyeztette volna. Hegyi 
Gyula megkérte az MH Térképész 
Szolgálat főnökét, Székely Tibor ezre-
dest, hogy fáradjon ki hozzá. A tanács-
teremben az atlasz lapjaiból kirakott 
országtérkép és egy hosszú fémvo-
nalzó mellett tárgyaltak kettesben. 
Mindenki tudta, a távolságmérések iga-
zolni fogják a katonák korábbi felveté-
sét. Hogy mi történt, azt csak Székely és 
Gyula bácsi – ahogy a dolgozók igazga-
tójukat nevezték – tudnák elmondani. 
(Fia utólagos emlékei szerint a fémvo-
nalzó mellett egy üveg is előkerült, s 
Hegyi baráti beszélgetéssel mentette 
meg az autóatlaszt.)
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A beszélgetést követő vezetőin csak 
az hangzott el, ezt az atlaszt most kivé-
telesen ki lehet nyomtatni, de nyílt tér-
képként „torzítatlan térkép” még egy-
szer nem készülhet. A hír gyorsan ter-
jedt, és hamarosan minden dolgozó 
tudta jobb, ha nemcsak a próbanyo-
matot, hanem már az első tervvázlatot 
is bemutatják a katonáknak.

Az OFTH-ban 1978-ban vezetővál-
tás történt. Az új vezető, Matúz József 
kinevezése után kb. fél évvel, amikor 
már nagyjából megismerte az ágazat 
vezetőit, azt közölte a 65 éves Hegyi 
Gyulával, hogy amíg ő lesz az OFTH 
vezetője, addig maradhat a cég igaz-
gatója. Matúz váratlan halála miatt ez 
csak rövid ideig volt érvényes. Az új 
vezetőnek, Hoffer Istvánnak az volt a 
véleménye, hogy a nyugdíjkor eléré-
sekor mindenki kezdje meg megérde-
melt pihenését. Hegyi Gyula azt kérte, 
addig hadd maradjon, amíg helyet-
tese, Domokos György el nem végez 
egy intenzív angol tanfolyamot, mert 
a cég nemzetközi kapcsolataihoz a 
német tudás mellett szükség van az 
angolra is. Ezzel Hoffer egyetértett, és 
a sikeres angolnyelv-vizsga után, Hegyi, 
68 éves korában történt nyugdíjazása-
kor (1981) kinevezte a korábbi helyet-
test igazgatónak.

Nyugdíjasként Hegyi még egy évtize-
dig aktív tagja maradt a cég szerkesztő 
bizottságának.

A rendszerváltozást követő vállalati 
átalakulások után már nem járt be a 
céghez. A vállalat alapításának 40 éves 
évfordulóján részt vett, láthatta és 
érezhette mennyire kedvelik, szeretik 
egykori, különböző beosztású dolgo-
zói A szűkebb vezetőség egészen halá-
láig, évente kétszer felkereste egy kis 
beszélgetésre.

Hegyi Gyula 28 évig, 1963–1981 
között volt (párton kívüliként) a 
Kartográfiai Vállalat igazgatója. Ezen 
idő alatt a cég hétszer nyerte el a Kiváló 
Vállalat címet. Hegyi személyes hozzájá-
rulását ehhez a sikerhez az OFTH három-
szor (1960, 1970, 1972) ismerte el a 
Térképészet Kiváló dolgozója címmel. 

A kormánytól 1963-ban megkap ta 
a Szocialista Munkáért kitűntetés 
bronz fokozatát, majd nyugdíjazása 
előtti évben, 1980-ban elnyerte a 
Munka Érdemrend arany fokozatát és 
a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
Lázár deák emlékérmét.

Mikor egyesületünk lapjában emlé-
kezünk meg dr. Hegyi Gyula jelentős 
szakmai munkájáról, nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy az előd szervezet 
a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 

intéző bizottságának és folyóiratunk 
szerkesztő bizottságának is éveken át 
a tagja volt.

Hegyi Gyulát korához képest jó erő-
ben, teljes szellemi frissességben, fia 
jelenlétében, otthonában érte a halál 
2001. november 22-én. A gyászolók a 
Farkasréti temetőben kisérték utolsó 
útjára.

Dr. Papp-Váry Árpád
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Búcsú Zsótér Jánostól

Szomorúan tudatjuk, hogy a Csongrád 
Megyei Földhivatal korábbi vezetője, 
Zsótér János úr 77 éves korában, súlyos 
betegségben elhunyt. Temetése 2013. 
november 22-én volt Szegeden, az 
Alsóvárosi temetőben.

Zsótér János 1937. augusztus 4-én 
született Mindszenten.

Tanulmányait 1961-ben fejezte be a 
Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki 
Karán, ahol okleveles földmérő mérnöki 
diplomát szerzett. 1961. július 1-jétől ösz-
töndíjasként az ÁFTH Csongrád Megyei 
Felügyelőség dolgozója lett. 

Az ÁFTH átszervezése után – 1967. 
augusztus 1-jétől a Szegedi Városi és 

Járási Földhivatal Földmérési cso-
portvezetője, 1972. április 1-jétől, a 
Csongrád Megyei Földhivatal osztály-
vezető-helyetteseként dolgozott..

1973. március 6-tól földmérési szak-
felügyelő. Ebben a beosztásában ellátta 
a földmérési szakfelügyeleti és koor-
dinációs feladatokat, valamint a hozzá 
kapcsolódó földmérési feladatok irá-
nyítását. 

1973. szeptember 16-tól a Csongrád 
Megyei Földhivatal Földmérési Osz-
tályának vezetőjévé nevezték ki. 
E munkakörben nagy szakmai hozzá-
értéssel és körültekintéssel szervezte, 
valamint irányította a megye földmé-
rési munkáit. Jó kapcsolatokat épített 
ki a megye földmérési munkát végző 
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szervezeteivel, a járási földhivatalok-
kal. Kezdeményezte a megyei és járási 
földhivatal munkáinak eredményes 
ellátásához szükséges személyi és tár-
gyi feltételek megteremtését. Irányító, 
szervező tevékenységének eredménye-
ként az új ingatlan-nyilvántartás szer-
kesztését zökkenőmentesen előkészí-
tették, és a szerkesztést határidő előtt 
befejezték. Az általa irányított földmé-
r ési szakvonal munkája, szakfelügyeleti 
tevékenysége országosan is elismert 
volt. Aktívan részt vett a kísérleti föld-
mérési munkák Csongrád megyei beve-
zetésében, e munka szervezésében, irá-
nyításában.

1993. június 15-től a Csongrád 
Megyei Földhivatal hivatalvezetője. 
amely vezetői tevékenységét nyug-
díjba vonulásáig, 1998. december 
31-ig látta el.

A közösség érdekében végzett mun-
kálkodásában kiemelkedő volt a MTESZ 
Csongrád Megyei Szervezete Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesület titkáraként 
végzett szakmai tevékenysége. 

A földmérési pályát élethivatásának 
tekintette. Munkájának elismeréséül 
1961-ben ÁFTH Elnöki Dicséretben, 
1967-ben a Térképészet Kiváló Dol-
gozója (MÉM), 1980-ban Kiváló Mun-
káért (MÉM) és 2007-ben Életfa emlék-
plakett bronz fokozata (FVM) kitünte-
tésben részesült.

Emberségét bizonyítandó álljanak itt 
szavai, melyet a földhivatali szervezet-
rendszer kialakításának 40 éves évfor-
dulójára írt cikkéből idézünk: „…sze-

retném megköszönni a 10-20-30-35 

közös munkában eltöltött évet, amely 

remélem, hogy a szakterület épülését 

szolgálta. Mindannyiunk nevében 

szeretettel emlékezem azokra, akik 

nagyon korán eltávoztak közülünk, 

vagy megromlott egészségi állapotuk 

miatt nem lehetnek közöttünk. A fia-

tal kollégákat ismeretlenül is köszön-

töm, és arra kérem őket, szeressék 

munkájukat, becsüljék és tiszteljék 

egymást. A sikeres közös munka mellé 

magasabb anyagi és erkölcsi megbe-

csülést kívánok.”

A magyar földmérők és térképé-
szek közössége tisztelettel búcsúzik 
kiváló munkatársától, Zsótér Jánostól. 
Nyugodjon békében!

* * *

Horváth Jenő 
(1954–2013)

Mély megrendüléssel hallottuk a szo-
morú hírt október végén, hogy elmen-
tél közülünk, itt hagytál bennünket. 
Tudtuk, hogy küzdesz egy ismeretlen 
betegséggel, de nem hittük, hogy Te, 
aki annyi nehézséget legyőztél, a szer-
vezetedet, egészségedet megtámadott 
kórral szemben alul maradsz.

Gyermekkorodat, ifjú éveidet Sop-
ronban élted, ott jártál iskolába, és 
érettségiztél 1972-ben a Gépipari 
Tech nikumban.

1972 és 1975 között az Elzett Művek 
Soproni Gyárában dolgoztál techni-
kusként, majd meósként. A térképek 
és a természet iránti határtalan lelke-
sedésed vitt a földmérő szakma irá-
nyába. 1975-ben, – a jogelődünk – a 
BGTV Soproni osztályán helyezkedtél 
el; gyors átképzéssel földmérő techni-
kus lettél.

5 év szorgalmas munka során elsa-
játítottad szakmánk sokrétű munkafaj-
táit, jártad az országot, mértél város-
okat, falvakat, utat és vasutat.

Sorsod 1980-ban Budapestre irányí-
tott. Itt is a cégen belül, a 10-es 11-es 
és 20-as osztályokon dolgoztál. Nem Te 
akartál osztályokat váltogatni, a vállalati 
szervezet változott, de a változásokhoz 
Te mindig rugalmasan alkalmazkodtál.

Szakmai továbbfejlődésed érdeké-
ben – a munka mellet – elvégezted a 
Székesfehérvári Fölmérési Főiskolát, 
ahol 1986-ban földmérő üzemmér-
nök lettél. Később is mindig képez-
ted magadat, 1994-ben felsőfokú 
műszaki értékbecslő képesítést szerez-
tél. Főnökeid felismerték benned (a jó 
szakmai felkészültség mellett) az irá-
nyítói képességedet is. 1987-ben cso-
portvezetői, 

1993-ban irodavezetői, 1997-ben 
osztályvezető-helyettesi, majd 2012-
ben osztályvezetői megbízatást kaptál. 
Megbízatásodnak mindig nagy szakér-
telemmel, hallatlan precizitással és ered-
ményességgel tettél eleget, beosztottaid-
dal szigorú, de igazságos voltál, igyekez-
tél nekik kiharcolni a jó munkáért járó 
juttatásokat. Téged is elismert a szakma, 
Kiváló Dolgozó, majd Kiváló Munkáért 
Miniszteri Kitüntetésben részesültél.

Szakmánk technológiai fejlődésével 
lépést tartottál, fogékony voltál az új 
fajta munkákra, jelentős részt vállaltál a 
szerződések műszaki tervének összeál-
lításában, gazdasági kalkulációiban, de 
még inkább az elnyert munkák végre-
hajtásában, eredményes leadásában. 

Minden munka fontos volt számodra, 
de igazán a klasszikus geodéziai mun-
kák, a kataszteri felmérés és az EOMA 
álltak közel hozzád.

Részt vállaltál társadalmi megmoz-
dulásokban, közösségi munkákban.

Legutóbb 2010-ben elvállaltad, és 
megválasztottak a Geodézia Zrt. mun-
kavédelmi képviselőjének.

Végezetül, de nem utolsó sorban, 
nem tudom elfelejteni azokat a röpke 
beszélgetéseket, amelyeket a munka 
közben, kikapcsolódásképpen ejtet-
tünk, családról, Horányi telkedről és 
Sopronról.

Mély nyomot hagyott bennem – 
amit távozásod még megerősít – hogy 
milyen szeretettel beszéltél mindig csa-
ládodról, és állandó aggódással, leá-
nyodról.

Mindig mindenben segíteni akartál 
neki, és most nélküled is helyt kell állnia.

Adja az Isten, hogy sikerüljön! 
Búcsúzom a Geodézia Zrt. (BGTV) 

nevében, amely saját halottjának tekin-
tett, és ahol közel 40 évet töltöttél el. 
Búcsúzom a cég vezetői, kollegáid, bará-
taid nevében és búcsúzom az igen nagy 
számban megjelent pályatársak nevében 
is. Mindannyian azért jöttünk el utolsó 
utadra, mert tiszteltünk, szerettünk.

Nyugodj békében!

Csabányi Lajos

A Társaság választmányának döntése alapján a 2014. évi tagdíj összege egyéni tagjainknak változatlanul 9000 Ft, 

nyugdíjasok és diákok számára 5000 Ft, lap előfizetés nélkül 1000 Ft. Tagdíját befizetheti az előző lapszámhoz mel-

lékelt csekken, átutalással az 10200830-32310308 bankszámlaszámra vagy személyesen a titkárságon.
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Tisztelt Tagtársak!

Az MFTTT vezetése megköszöni a 2013. évben felajánlott

személyi jövedelemadójának 1%-át.

A beérkezett összeget Társaságunk működési, illetve a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat 
kiadási költségeinek részbeni fedezésére használtuk fel. Idén is várjuk felajánlásaikat!

Adószámunk: 19815675-2-41

Köszönettel

MFTTT Vezetőség

Helyszín: Honvéd Kulturális Központ Stefánia palotája,
Időpont: 2014. március 01.

A belépőjegyek ára 6000 Ft/fő.

A részvételi díj tartalmazza a vacsora árát is. A rendezvény 18:00-tól 02:00-ig tart. A vendégek előzetes foglalásuk szerint 
6-10 fős asztaloknál foglalhatnak helyet. A vacsora elfogyasztása és a műsor megtekintése után zenekar szolgáltatja a zenét a 
tánchoz. Tombola keretében kevésszámú, azonban értékes nyeremény kisorsolását tervezzük. A sorszámozott báli meghívók 

fognak tombola jegyként szolgálni. További részletekért keressék fel a bál honlapját: www.terkepeszbal.hu.

Jelentkezni
a Társaság honlapjáról elérhető www.terkepeszbal.hu oldalon található jelentkezési felületen, 

e-mailben, telefonon, telefaxon a Társaság titkárságán február 25-ig lehet.

Elérhetőségek: www.mfttt.hu; mfttt.tikarsag@gmail.com; tel: 222-5117; fax: 460-4163; postacím: 1590 Budapest, Pf.: 94.

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és a Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társasággal közösen Térképész Bált rendez. A rendezvény a korábbi hagyo-
mány felelevenítésével megfelelő színvonalú keretet kíván teremteni a földmérő és térké-
pész szakma katonai és polgári képviselőinek egy kötetlen, informális találkozóhoz, a meg-
lévő szakmai és emberi kapcsolatok elmélyítéséhez, új kapcsolatok születéséhez.

Térképész Bál 2014 
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