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1. Bevezetés

Szerzők – a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
vezetőségével egyeztetve, szakmai civil 
Társaságunk nevében és önkéntes ala-
pon – 2017-ben felmérést végeztek, 
ismeretterjesztő és fogadókészség-elő-
készítő, valamint kapcsolatépítő tevé-
kenységet folytattak az ENSZ Agenda 
2030 programról, annak térinforma-
tikai, földmegfigyelési, földügyi és 
téradat-infrastruktúra vonzatairól, s 
magyar körülmények között a ben-
nünket érintő szakmai kihívásokról.

E tevékenységünk az Agenda 
2030 célkitűzése szerint való, s ez 
Társaságunk hozzájárulását jelenti az 
Agenda megvalósításához. Az erről a 
munkáról elhangzott beszámolót az 
MFTTT Intézőbizottsága a 2017. dec-
ember 12-én tartott ülésén elfogadta, 
és a folytatás mellett foglalt állást 
(Agenda akció MFTTT 2017).

A cikk bemutatja az Agenda 2030 
Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 
előzményeit, tartalmát és nemzet-
közi szervezeti környezetét, különös 
tekintettel a térinformációk és a föld-
megfigyelési adatok használatának 
fontosságára. Képet ad arról, hogy 
Magyarországon milyen intézményi 
és jogi rendszer működik a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 
végrehajtására. Külön fejezet foglal-
kozik azzal, hogy a fejlődés fenntart-
hatósága térinformációs természetű 
mutatóinak nyomon követése terén a 
hazai téradatok és térinformációs inf-
rastruktúra mennyire használhatók, 
és milyen pótolni való hiányossága-
ink vannak.

A cikk szerzői részletesen tájékoz-
tatnak az Agenda 2030 programot és a 
hazai feladatainkat ismertető előadás-
sorozatukról, a hazai szakmai körök 
fogadókészségét előkészítő munkáik-
ról és nemzetközi képviseleti tevékeny-
ségükről. Bemutatják, hogy e munka 
által az MFTTT konkrét indikátorok tel-
jesítésével hozzájárult a Fenntartható 

Fejlődési Célok „Partnerség a célok 
eléréséért” elnevezésű, 17. sz. célja 
részét képező 16. alcél megvalósítá-
sához is.

2. A cikk 
mondanivalójának 
időszerűsége

2016. januártól érvényes az ENSZ 
Agenda 2030 elnevezésű stratégi-
ája, amely a Fenntartható Fejlődési 
Célok nevű programnak a 2030-
ig történő végrehajtását tűzte ki 
célul az emberiség és Földünk biz-
tos jövőjéért. Eredményességét dön-
tően a kormányok, a magán szektor 
és a civil szervezetek készsége, érde-
kei, képessége, szándékai befolyá-
solják nemzeti szintű és nemzetközi 
együttműködésekben. Ez egy össze-
tett világprogram.

A Fenntartható Fejlődési Célok 
(a továbbiakban gyakran FFC vagy 
FF-célok) megvalósítása jelzésére indi-
kátorok, a létrejött változások kimu-
tatására monitoringfolyamatok szol-
gálnak. Ezek javarészt helyfüggőek, 
térinformációs természetűek. A tér-
informatika (angolból: GI), a földmeg-
figyelés (angolból: EO), a geodézia és a 
földügy biztosítja azt a téradatkészletet, 
eszköz- és tudásrendszert, amely álla-
potokat rögzít és nyomon követ, doku-
mentál, átláthatóságot biztosít, bizo-
nyító erejű, környezeti, gazdasági és 
társadalmi értékelések és jelentések 
eszköze; továbbá szakmai és politikai 
döntéseket támogat lokális, regioná-
lis és globális körülmények között, a 
nemzetek és nemzetközösségek szint-
jén. Felértékelődik a földmegfigyelési 
és térinformatikai adatok szerepe, 
a téradat-infrastruktúrák jelentő-
sége, a kapcsolódó kapacitásfejlesz-
tések, valamint a partnerségi együtt-
működések az EO- és GI-adatgazdák, 
adatkezelők és -felhasználók között, 
különösen pedig a statisztikai hivata-
lok és téradatgazdák között egyfajta 
statisztikatéradat-integrációban.

Mindez hatással lesz a téradat- 
infrastruktúrában érintett hazai szak-
mai hivatalokra, kutatási-fejlesztési 
intézményekre és vállalkozói körökre 
a tervezés, a végrehajtás, a jogszabály-
alkotás, az intézményszervezés, az 
adatszolgáltatás, az adatpolitika, az 
interoperabilitás megoldása, a nem-
zetközi együttműködés és nemzetközi 
képviselet ellátás terén egyaránt.

Szolgáljon mottóként a Földmérők 
Nemzetközi Szövetsége (FIG) tisztelet-
beli elnökének, a brit Hites Földmérők 
Királyi Intézete (RICS) Michel-Barrett-
díjas kitüntetettjének, Stig Enemark 
professzornak a nyilatkozata: „Land 
governance is at the top of the 
2030 global agenda for sustainable 
development and surveyors have a 
central role to play” (2017). Magyarul 
„A földügy csúcseleme a Fenntartható 
Fejlődés világméretű Agenda 2030 
programjának, és benne a földmérők 
központi szerepet játszanak.”

3. Agenda 2030 a 
Fenntartható Fejlődésért 
és a téradatok szerepe

A fenntartható fejlődés a társadalom, 
a környezet és a gazdaság olyan fejlő-
dése, amely kielégíti a jelen szükségle-
teit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is 
kielégíthessék szükségleteiket.

3.1. Főbb előzmények
A világ felgyorsuló fejlődése egyre több 
és mélyebb negatív következmények-
hez vezetett. A környezet és a klíma 
terén, a társadalomban és a gazdaság-
ban fenntarthatatlan állapotok kelet-
keztek. A fenntarthatóság igénye elő-
térbe került. A fejlődés fenntartható 
keretek között tartására nemzetközi 
tervek és egyezmények születtek az 
erre leginkább hivatott ENSZ keretei 
között (Faragó 2016). Ilyenek:

 – ENSZ Konferencia az Emberi Kör-
nyezetről, Stockholm, 1972, 113 
ország írta alá;
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 – Az ENSZ Környezet és Fejlődés 
Világbizottsága, Közös Jövőnk c. 
jelentés, New York, 1987;

 – Az ENSZ Környezet és Fejlődés 
Bizottság, Rio de Janeiro, 1992, 
Agenda 21 Riói Nyilatkozat, 179 
kormány írta alá;

 – ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok, 
MDG, 2000–2015; Nyolc cél a fej-
lődő országokért,191 tagország és 
22 nemzetközi szervezet írta alá;

 – Az ENSZ Fenntartható Fejlődés 
Csúcskonferencia, Johannesburg 
2002, nyilatkozatában kifejezte a 
földmegfigyelés és térinformatika 
fontosságát a végrehajtásban;

 – ENSZ Konferencia a Fenntartható 
Fejlődésről 2012 (Rio+20, Föld 
csúcs 2012), Közös jövőkép c. jelen-
tés, 192 állam írta alá; Nem adott 
választ a globális környezeti és szo-
ciális bajokra.

Átütő sikert egyik sem hozott, hiány-
zott a politikai akarat ereje, a célok 
ambiciózussága és az igazi elkötele-
zettség, a monitorozásban nem szere-
peltek a földmegfigyelési és térinfor-
mációs adatok. Ugyanakkor, ezek az 
előzmények előkészítették az Agenda 
2030 megfogalmazását.

3.2. Az ENSZ Agenda 2030
A Fenntartható Fejlődési Keret-
rendszert, benne a célokat és alcélokat 
az ENSZ Nyílt Munkacsoportja 

dolgozta ki Kőrösi Csaba magyar ENSZ-
nagykövet és a kenyai Macharia Kamau 
társelnöklete alatt, New Yorkban 
2013–2014 között (Agenda 2030 
ismertető 2016).

A kidolgozást követő egyeztetések 
után az ENSZ Fenntartható Fejlődés 
Csúcson megszületett az A/RES/70/1 
számú ENSZ Közgyűlési határozat és 
2015. szeptember 25-én 193 tagállam 
vezetőjének aláírásával elfogadták az 
Agenda 2030 keretet (Agenda 2030 
Resolution 2015a). Nyomtatott válto-
zatban 2015. október 21-én publikál-
ták az alábbi címmel: Transforming 
Our World: The 2030 Agenda For 
Sustainable Development (Agenda 
2030 Brochure 2015b), magyarul, 
Világunk Átalakítása: Agenda 2030 
a Fenntartható Fejlődésért (FFC 
2016).

A téradatok szerepe hangsú-
lyos a fenntartható fejlődési célok 
monitorozásában. Ez az Agenda 2030 
dokumentumban a 17. és 18. alcél az 
„Adatok, monitoring és számadás” c. 
fejezetben és az indikátorok listájának 
(SDG Indicators 2016) indító mottója-
ként hangsúlyosan szerepel. Ez utób-
bit idézve:

„A Fenntartható Fejlődési Célok 
indikátorait – ahol csak lehet – jövede-
lem, nemek, életkor, fajok, nemzetiségi 
hovatartozás, kivándorlói státusz, 
fogyatékosság és földrajzi hely, vagy 

egyéb jellemzők szerinti bontásban 
kell kezelni, összhangban a Hivatalos 
Statisztika Alapelveivel. (összhangban 
a 68/261 ENSZ Közgyűlési határozat 
szellemével).”

Az Agenda 2030 a fenntartható fejlő-
désnek a pilléreit adó szociális, gazda-
sági és környezeti területein egyeteme-
sen érvényes 17 fenntartható fejlődési 
célt fogalmaz meg. Célonként 4÷20, 
összesen 169 alcélt tűz ki. A nyomon 
követést és a felülvizsgálatokat 241 
indikátor segíti. Az Agenda 2030 teret 
enged a regionális és nemzeti szintű 
adaptációnak, az országcsoportok 
és nemzetállamok sajátosságának is. 
A Fenntartható Fejlődési Célok az 1. 
ábrán láthatók.

3.3. Nemzetközi szervezetek, 
különös tekintettel 
a téradatokra

a) Általánosságban: Az Agenda 
2030 megvalósítása folyamán az ENSZ 
Gazdasági és Szociális ügyek Főosztálya 
tart hivatali kapcsolatot a kormányok-
kal és az FFC-ben. Testületileg az ENSZ-
közgyűlés Gazdasági és Pénzügyi 
Főbizottsága az illetékes. Az FFC spe-
cifikus területeinek ügyeit az érintett 
szakosított ügynökségek viszik (pl. 
WHO, FAO stb.).

b) Az adatok tekintetében a 
DATA4SDGs nevű társulás a központ. A 
célok indikátorainak monitorozásából 

1. ábra. A Fenntartható Fejlődési Célok piktogramjai
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az érdekeltek igen széles körétől nagy 
méretű és komplex adatállományok 
születnek. Kezelésükre és feldolgozá-
sukra működik a DATA4SDGs nevű 
Globális Adatpartnerség a Fenntartható 
Fejlődésért társulás. Közös adatkoncep-
ciójában 280 partnerszervezetet kap-
csol össze. Az adatok sokféleségét és 
köztük a téradatok részarányát jól érzé-
kelteti a 2. ábra.

c) A civil társaságok bevo-
nása az Agenda 2030 programba az 
Action4SD nevű globális fórum fel-
adata. Ténykedéséhez tartozik az FFC 
megvalósításhoz kapcsolódó ötletek 
kezelése, sorsának követése, az ENSZ és 
a tagállamok számára akciók kidolgo-
zása és utak keresése. Lényeges eleme 
a HLPF nevű Magas Szintű Politikai 
Fórum, amely a civil társaságokat szol-
gálja a bekapcsolódás, a bejelentések, 
a kezdeményezések, a véleménynyil-
vánítás és a nemzeti önkéntes végre-
hajtói áttekintés területén. Követi az 
FFC megvalósításának előrehaladást. 
Jelenleg 150 országból több mint 
1700 tagja van. A bekapcsolódást és 
működést kézikönyv segíti (HLPF User 
Guide 2016).

d) Statisztikai Részleg. Az 
ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek 
Főosztályához tartozó Statisztikai 

Részlegnek meghatározó szerepe van 
az indikátorok és az állapotváltozáso-
kat mutató monitoringadatok szerve-
zésében, befogadásában, feldolgozá-
sában és értékelésében.

A monitorozásból a statisztikai 
adatok és téradatok ügye, a statiszti-
kai partnerség, a koordináció és a kapa-
citásépítés e Részleg hatáskörébe tar-
tozik, az alábbiak szerint:

 – A Partnerségi, Koordinációs és 
Kapacitásépítési Magas szintű 
Csoport (HLG-PCCB) feladata a sta-
tisztikai monitoring és jelentéskészí-
tés stratégiai irányítása. Hangsúlyos 
feladata a statisztikai adatok és a tér-
adatok integrációja. Tagjai a világ 
egyes régióit képviselő országok 
hivatalai, köztük a magyar KSH.

 – Az Indikátorok Intézményközi 
Szakértői Csoportjának (IAEG-
SDGs) feladata a célok, alcélok és 
indikátorok egyeztetése, gondozása 
és a megvalósítása. Tagjai a világ régi-
óit képviselő országok (jelenleg 28), 
nemzetközi szervezetek és meg-
figyelők. Magyarország nem tagja. 
Három munkacsoportjának műkö-
dési köre: a statisztikai adatok és 
metaadatok cseréje, az integrált 
monitoring elemzése és a téradatok 
kezelése. A téradatcsoport tagjai az 

IAEG-SDGs szakértők, a UN-GGIM, a 
Big Data Munkacsoport, a Statisztikai 
és Térbeli Információk Integrálása 
Szakértői Csoport (EG-ISGI) és a 
GEO Földmegfigyelési Csoport.

2018. január végén a Részleg rendez-
vényt tartott arról, hogy sürgetővé vált 
a nemzeti szintű adatportálok elfoga-
dása a jelentések támogatására, mert 
egyes országok ezen a téren nagy hiá-
nyosságokkal küzdenek.

e) A UN-GGIM Globális Térinfor-
mációk Kezelése Szakértői Bizottság 
a Statisztikai Részleg keretében műkö-
dik. Egyfajta közös elképzelést ala-
kító kormányközi eszköz a téradatok 
előállítása, elérhetősége és felhaszná-
lása ügyében, a lokális, regionális és 
globális politikák céljaira. Szervezeti 
egységei: Fenntartható Fejlődés, 
Globális Geodéziai Vonatkoztatási 
Keret (GGRF), Statisztikai adatok és 
Téradatok integrációja, Földügyi admi-
nisztráció, Nemzeti intézményi szerve-
zések, továbbá a katasztrófaelhárítás 
segítése téradat-szolgáltatásokkal.

f) A UN-GGIM: Europe a 
UN-GGIM egyik regionális egysége. 
Titkárságát az EuroGeographics látja 
el, együttműködve az EUROSTAT 
Főigazgatósággal. A FM Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály és a KSH 
is tagja. Munkacsoportjainak témakö-
rei: Elsődleges adatok, Adatintegráció, 
Geodéziai Vonatkoztatási Rendszer és 
Fundamentális adatok. Kiemeljük az 
ún. „Core data” kezdeményezést, amely 
az FF-célok megvalósításához szüksé-
ges elsődleges adattémákkal foglalko-
zik. Egyik ülését Budapesten tartotta 
2016. okt. 5-én. Résztvevők voltak: az 
UN-GGIM Europe Irányító Bizottsága, 
FM, KSH, EuroGeographics, GSDI és 
az EUROGI.

g) A GEO Földmegfigyelési Csoport 
kormányközi szervezet a földmegfi-
gyelési rendszerekből származó és 
az együttműködők által beadott ada-
tok és információk szolgáltatására. 
Küldetés a Globális Földmegfigyelési 
Rendszerek Rendszerének (GEOSS) 
szervezése mellett három kiemelt alkal-
mazási terület ellátása, nevezetesen: a 
Földmegfigyelések FF-célú hasznosí-
tása, a párizsi Éghajlatváltozási egyez-
mény és a Katasztrófakockázatok 
csökkentésére vonatkozó Sendai 
keret-együttműködés támogatása. 2. ábra. Az Agenda 2030 adatkoncepció, benne a térinformatika és a földmegfigyelések (Slotin 2016).
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Kiemelkedő jelentőségű az FFC meg-
valósításának előmozdítását szolgáló 
GEO kezdeményezés (GEO Initiative 
18 2017), amely az elmúlt évben az 
EO4SDGS elnevezést kapta. A GEO 
szervezetnek Magyarország tagja, a 
képviseletet Erényi István látja el, 
helyettese Zboray Zoltán, kapcsolat-
tartók Szabó György, Iván Gyula és 
Remetey-Fülöpp Gábor.

h) További GI és EO típusú szer-
vezetek az FFC szolgálatában

 – ISDE, Digitális Föld Nemzetközi 
Társaság,

 – SDSN, Fenntartható Fejlődési Megol-
dások Hálózata,

 – IISD, Fenntartható Fejlődés Nemzet-
közi Intézete,

 – Nemzetközi szakmai szövetségek: 
IAG, FIG, ISPRS, ICA,

 – EFGS, Európai Földrajzi és Statiszti-
kai Fórum,

 – Szabványosító szervezetek: 
ISO-TC211, OGC, CEN-TC287, 
MSZT-MB818,

 – Téradatinfrastruktúra-fórumok: a 
GSDI globális és az INSPIRE európai 
közösségek,

 – Űrkutatási szervezetek: NASA, ESA, 
MŰI,

 – EuroGeographics (Európai Nem-
zeti Térképészeti, Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Hatóságok 
Szövetsége).

Megállapítás: A fentiekből látható, 
hogy a geodéziai vonatkoztatási kere-
tek, a földi, a légi és a műholdas föld-
megfigyelések és a térinformatikai ada-
tok elsődleges szintű gazdái és kezelői 
mára már az egész világon beazonosí-
tották és magukévá tették szakterüle-
tünk adatainak, eszközeinek és szere-
pének a fontosságát az Agenda 2030 
program megvalósításában. E szer-
vezetek világszerte megragadták az 
érvényesülés lehetőségeit. Ajánlatos 
itthon is így tennünk! A KSH és a 
téradatszervezetek között a statiszti-
kai adatok és a geoadatok integrációja 
már napirendre került.

4. Példák a téradatok 
monitoring célú 
alkalmazására

Ebben a fejezetben néhány válogatott 
példát mutatunk be a földmegfigyelési 
adatoknak és a térinformációknak a 

Fenntartható Fejlődési Célok megva-
lósítása monitorozásában játszott sze-
repéről és alkalmazásáról.

a) Globális geodéziai vonatkoz-
tatási keretrendszer a fenntart-
ható fejlődés szolgálatában
Az ENSZ-közgyűlés a 2015. február 26-i 
A/RES/69/266 határozatában – egye-
bek mellett – a fenntartható fejlődés 
segítése céljából kiemeli, hogy

 – a geodézia sokoldalú nemzetközi és 
nemzeti együttműködésben haszno-
sítható a téradatok nyílt megosztásá-
val, kapacitások építésével, nemzet-
közi szabványok kidolgozásával,

 – a térinformációs infrastruktúrák sze-
repe meghatározó a tájékozottságon 
és tényadatokon alapuló döntéshoza-
talban és a fejlődések okozta negatív 
hatások csökkentésében,

 – a globális geodéziai vonatkoztatási 
keretrendszer a fenntartható fejlő-
dést szolgálja,

 – e keretrendszer működése nemzeti 
és kormányközi alapokon jobbítható 
IAG-irányítással,

 – a nemzeti geodéziai infrastruktúrák 
fejlesztése és fenntartása ajánlott.

A határozat eredetiben webolda-
lon található meg (Global Reference 
Frame 2015). Magyarul a Geodézia 
és Kartográfia 2015. évi 5–6. száma 
ismerteti.

b) Az ENSZ Statisztikai Bizottság 
2016. márciusban tartott, „Statisztika 
és Téradat -integrációs Fórum” elne-
vezésű 47. ülésszakán egy, a GEO-
szervezet által összefoglalt javaslat 
általános példaként szolgál a hely-
függő információk alkalmazása tekin-
tetében. Ezt mátrixos formában a 3. 
ábra mutatja. Az első oszlop az Agenda 
2030 céljait tartalmazza, a fejlécben 
pedig helyfüggő információfélesé-
gek és téradat-szakterületek szerepel-
nek. Megállapítható, hogy nincs olyan 
cél, amelynél a téradatok legáltaláno-
sabb változatára ne lenne szükség. A 
17 célból 8 olyan, amelyeknél a fejléc-
ben felsorolt helyfüggő információk 
közel mindegyike szerepet játszik.

c) A GEO és az ENSZ GGIM szerve-
zetek közös példatár-javaslatot készí-
tettek az FF-célok megvalósításában 
közreműködő monitorozó szerve-
zetek számára arról, hogy az EO- és 
a GI-adatok mely célok, alcélok és 
indikátorok nyomon követésében 

alkalmazhatók (EO and GI 2016). 
Ennek táblázatos változata a 4. ábrán 
látható. A táblázatban 71 alcél és 29 
indikátor rendelkezik EO és GI érde-
keltséggel. Az is érzékelhető, hogy ezen 
érdekeltségek körét tovább lehetne 
bővíteni: a 4. cél (Minőségi oktatás) 
és a 16. cél (Béke, igazság és erős intéz-
mények) esetében a lokális, regionális, 
országos vagy egyéb térségi szinteken a 
különféle állapotokat vagy állapotválto-
zásokat az adminisztratív vagy térségi 
határok szerint is fel fogják tüntetni. Ez 
pedig tájékoztató térképek, GI-adatok 
használatát jelenti. S a sort még tovább 
folytathatnánk.

d) A földmegfigyelések és a térin-
formációk támogatói szerepe a moni-
torozásban fokozódik azzal, hogy több-
ségük térben és időben folytonos. 
Fokozódik még azáltal is, hogy az EO- és 
a GI-adatok műholdas, vagy légi felmé-
résekből, földi in-situ mérésekből és 
modellek eredményeiből származhat-
nak, ezért a változások nyomon köve-
tése lényegesen kiszélesedik. A helyi, 
nemzeti, regionális és globális szintű 
monitoring egy komplexumként is 
értelmezhető, egyszerre több szektort 
is átfoghat. Ezt a gondolatkört mutatja 
be az 5. ábra. Térségi és tematikai soka-
ságot fed:

 – Térméret szerint lokális, regionális 
és globális;

 – Adminisztratív beosztás szerint 
földrészlet, fekvés, település, kistér-
ség, régió, megye, ország, országok 
közössége, földrajzi nagyrégiók, kon-
tinensek, glóbusz;

 – Gazdasági térségek szerint termé-
szeti körülmények, gazdasági adott-
ságok, adminisztratív beosztás és 
ezek kombinációi;

 – Földrajzi kiterjedés alapján: alföl-
dek, hegységek, völgyek, fennsíkok, 
tavak, folyók, tengerek;

 – Szektorok és környezet alapján: víz-
ügy, közlekedés, ipar, szántó, erdé-
szet;

 – Felszínborítások szerint beépített 
területek, zártkertek, utak, vezeték-
nyomvonalak, erdő, mocsár, sivatag, 
mezőgazdasági művelés.
e) Copernicus-program: Az 

Európai Űrügynökség műholdas prog-
ramja. A földi erőforrásokkal való gaz-
dálkodás elősegítése és a természeti és 
emberi biztonság fenyegetettségének 
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3. ábra. Térinformációk és földmegfigyelés adatok az FFC előrehaladását nyomon követő Hivatalos Statisztika támogatására 
(Earth Observations 2016).

4. ábra. EO- és GI-adatok az Agenda 2030 célok, alcélok és indikátorok monitorozásában. (EO and GI Linkages to SDGs 2017)
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mérséklése céljából a Copernicus-
program egyesíti az ESA Sentinel 
műholdakkal nyert földfelszínt moni-
torozó adatokat és a különféle in situ 
adatforrásokat (geoadattárházak, földi 
és légi távérzékelők). A világ legössze-
tettebb műholdas földmegfigyelési 
szolgáltatása, amely jövőbeli kiteljese-
dett állapotában globális, európai és 
helyi szintű információforrásként szol-
gál az atmoszféra, a tengerek és óceá-
nok környezete és a földfelszín moni-
torozása, felszínborítási térképezés, a 
klímaváltozás, a válságkezelés és a biz-
tonság terén. Adatai elérhetők a dön-
téshozók, a vállalkozások, a magánem-
berek számára, regisztrációt követően 
díjtalanul.

A Copernicus-program zászlósha-
jóként szolgálja az FFC-k megvalósítá-
sát, az EO/GI-ipar, a K+F és a szektorok 
lokális, regionális és országos szinten 
működő közösségeit. Az Agenda2030 
célkitűzéseinek megvalósítását támo-
gató földmegfigyelési rendszerek 
közül talán a Copernicus képes a leg-
többre (Zboray Zoltán 2017).

5. A Fenntartható Fejlődés 
intézményi és jogi háttere 
Magyarországon

A fenntarthatóság kérdése az Agenda 
2030 hatályba lépését jóval megelőzően 
napirenden volt hazánkban. A fenntart-
hatósággal foglalkozó intézményeink 

és programjaink megnevezése és szó-
használata a korai időszaktól máig ezt 
tükrözi is. Néha mintha nem szorosan 
egyezne az Agenda 2030 szóhasznála-
tával, ez azonban nem igazán érinti a 
tartalmat.

A magyar részről sokoldalúan  
támogatott Párizsi éghajlatvédelmi 
egyezmény (Paris Agreement 2015) 
végrehajtása és az Agenda 2030 prog-
ram éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedései (a 13. cél) összhangban 
vannak.

5.1. Kormányzati szereplők
a) Az Országgyűlés Fenntartható 

fejlődés bizottsága 2010-ben alakult 
a korábbi környezetvédelmi bizottság 
átnevezésével és céljainak átalakítá-
sával. Az ember, környezet, gazdaság 
és társadalom fenntarthatósági kérdé-
seivel foglalkozik a nemzeti érdekek 
szem előtt tartásával, Magyarország 
Alaptörvényének szellemében. 
Javaslatokkal és véleményekkel segíti 
az Országgyűlés jogalkotó munkáját. 
Tagjai a parlamenti pártok frakciói által 
delegált képviselők. A bizottság mun-
kája nyitott, ülései nyilvánosak.

b) Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács, NFFT: Az Magyar 
Országgyűlés érdekegyeztető és tanács-
adó szerve. Elnöke az Országgyűlés 
mindenkori elnöke. Tagjai a politi-
kai pártok, a tudományos és gazda-
sági érdekképviseletek, valamint a 

civil és egyházi szervezetek delegált-
jai. Munkáját négy munkabizottság 
segíti. Független nemzeti intézmény. 
Feladata a hazai fenntartható fejlődési 
alapelvek, célkitűzések, átfogó felada-
tok meghatározásának elősegítése, az 
ezzel összefüggő nemzetközi együtt-
működések figyelembevétele, a fenn-
tartható fejlődéssel foglalkozó stratégia 
rendszeres megújításának és végrehaj-
tásának elősegítése, a vonatkozó terve-
zési és egyeztetési feladatok koordiná-
lásának támogatása, a nyilvánosság és a 
társadalmi részvétel erősítése, továbbá 
az Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési 
Célok hazánkra háruló feladatai meg-
oldásának elősegítése.

Az NFFT (kétévente) előrehala-
dási jelentésben számol be a társa-
dalomnak, az Országgyűlésnek a 
Keretstratégia végrehajtásáról. A leg-
utóbbi, a 2015–16 időszakra vonatkozó 
előrehaladási jelentését az NFFT 2017. 
december 7-i Tanácsülésén fogadták el, 
és az Országgyűlés elé terjesztették.

c) Köztársasági Elnöki Hivatal 
Környezeti Fenntarthatósági 
Igazgatósága, KFI: Közreműködik a 
köztársasági elnök környezeti fenntart-
hatósági kérdésekkel foglalkozó hazai 
és külföldi tevékenységének előkészí-
tésében, szervezésében, lebonyolítá-
sában, ennek során kapcsolatot tart 
az illetékes állami szervekkel, tudomá-
nyos műhelyekkel és szükség szerint a 
diplomáciai testületek tagjaival.

d) Külgazdasági és Külügyminisz-
térium Nemzetközi Fejlesztési 
és Humanitárius Főosztály az 
Agenda 2030 globális programban 
és annak nemzetközi kezelésében a 
magyar kormányzati szerepvállalás 
letéteményese.

e) Központi Statisztikai Hivatal, 
KSH a fenntartható fejlődési muta-
tók megvalósításának magyar ered-
ményeiről gyűjti és elemzi a statisz-
tikai monitoring adatait, és évente 
jelentést készít. A jövőbeli „statiszti-
kai és téradat”-integráció elsődleges 
intézménye.

f) Az Agenda 2030 céljaiban érin-
tett minisztériumok – nyugodtan 
állíthatjuk, hogy mind. Ennek a cikk-
nek nem célja a konkretizálás. Az EO- 
és GI-adatok ügyében érintett szer-
vezetek a jövőbeli „statisztikai adat + 
téradat” integráció intézményei.

5. ábra. Az FFC-t szolgáló földmegfigyelések térségei és tematikái
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5.2. Nem kormányzati szervek
A szakmai civil szervezetek közül 
kiemelkedő a Magyar Természetvédők 
Szövetsége (MTVSZ). Képzéseket tart 
diákoknak, véleményformálóknak és 
döntéshozóknak. Alapító tagja a 2017. 
október 13-án alakult Civil Kerekasztal 
a Fenntartható Fejlődési Célokért 
közösségnek, amely 2017. november 
29-én Magyarország és az FFC cím-
mel, 2017. december 12-én pedig 
Magyarország feladatai a pénzügyek 
területén az FF Célokért címmel ren-
dezett konferenciákat (http://ffcelok.
hu). Az MFTTT is fontos szerepvállaló 
a téradatok és a földmegfigyelési ada-
tok területén. Erről a cikk későbbi feje-
zeteiben lesz szó.

Oktatási téren: Több felsőfokú 
oktatási intézmény tanrendbe iktatta 
a fenntartható fejlődéssel kapcsola-
tos ismeretek oktatását, ami még az 
Agenda 2030 programot megelőző idő-
szakban megjelent nemzetközi és nem-
zeti oktatási irányelvek eredménye. A 
teljesség igénye nélkül, ilyenek pél-
dául a Debreceni Egyetem, a Corvinus 
Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, az ELTE, a Veszprémi 
Egyetem, Soproni Egyetem. A térada-
tok és földmegfigyelések Agenda 2030 
célú hasznosítása terén nincs tudomá-
sunk tanrendbe iktatásról.

5.3. A fenntartható fejlődést 
támogató jogszabályi háttér
Az NFFT által kidolgozott Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát 
az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) 
OGY-határozat tartalmazza.

A Keretstratégia megvalósítását 
szolgáló kormányzati intézkedések a 
1888/2016. (XII. 29.) kormányhatá-
rozatban találhatók.

Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményhez kapcsolva szü-
letett a 94/2014. (III. 21.) korm.-
rendelet a Nemzeti Alkalmazkodási 
Térinformatikai Rendszer működési 
szabályairól. A Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat megvalósította, sike-
resen működteti, az alapozó téradatok 
nem teljes körével.

A hazai Keretstratégiát még az 
Agenda 2030 program előtt fogadták 
el. A két program számos helyen illesz-
kedik egymáshoz, mégis az NFFT sze-
rint is szükség van az Agenda 2030-nak 

a nemzeti szempontokat és fenntartha-
tóságot is figyelembe vevő végrehajtási 
értelmezésére.

Ezért született meg a 2091/2017. 
(XII. 28.) korm.-határozat az ENSZ 
tagjai által elfogadott Fenntartható 
Fejlődési Keretrendszer (Agenda 
2030) nemzeti végrehajtásából eredő 
feladatok ellátásáról. Ez elismeri a már 
elfogadott Agenda 2030 jelentőségét. 
Felhívja az érintett minisztereket a vég-
rehajtásra és a külgazdasági és külügy-
minisztert a koordinálásra.

6. A hazai 
téradatszervezetekről 
és adatrendszerekről

6.1. A téradatszervezetekről
A magyar térinformatika, geodézia, 
földmérés, térképészet, távérzékelés, 
földmegfigyelések és földügy terüle-
tén működő szervezeteink, vázlatosan 
és a teljesség igénye nélkül:

 – FM Földügyi és Térinformatikai 
Főosztálya (FM FTF),

 – FÖMI-utódként a BFKH Földmé-
rési, Távérzékelési és Földhivatali  
Főosztálya (BFKH FTFF),

 – a Kormányhivatalok és Járási hivata-
lok földhivatalai (földhivatalok),

 – MH Geoinformációs Szolgálat  
(MH GEOSZ),

 – OMSZ Országos Meteorológia  
Szolgálat,

 – Magyar Bányászati és Földtani  
Szolgálat,

 – az MTA Talajtani és Agrokémiai  
Intézete,

 – Országos Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főfelügyelőség

 – Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság

 – Magyar Űrkutatási Iroda,
 – további téradatszakágak: a térinfor-

mációs infrastruktúra referencia- és 
tematikus adatköreinek adatgazdái 
mint együttműködni hivatott szak-
ágak: vízügy, közlekedés, Lechner 
Tudásközpont, az energiaszektor 
intézményei stb.,

 – Földmérő-, térképész-, és 
geoinformatikai vállalkozók,

 – Magyar Szabványügyi Testület, 
MB818 Térinformatika

 – Civil szakmai-társadalmi szerve-
zetek: Magyar Földmérési, Térké-

pészeti és Távérzékelési Társaság, 
Magyar Természetvédők Szövetsége, 
HUNAGI (Magyar Térinformatikai 
Társaság).

Az ehhez a körhöz tartozó 
téradatszervezetek azok, akik adatin-
tegrációs kapcsolatba kerülnek a fenn-
tarthatósági mutatók ügyében kulcs-
szereppel bíró Központi Statisztikai 
Hivatallal.

6.2. Magyar szakági téradatokról
Az országban a közös referencia tér-
adatok közel teljes körűek. Ugyanez 
a tematikus téradat körök nem mind-
egyikére igaz. A rendelkezésre álló tér-
adat körök egy része rendezetten, más 
része kevésbé rendezetten jelenik meg 
szolgáltatási portálon. Alább példákat 
sorolunk fel, majd a 6. ábrán mintákkal 
érzékeltetjük néhány térinformációs 
szakági rendszer meglétét.

6.3. A nemzeti téradat-
infrastruktúra
Rendkívüli jelentősége van annak, 
hogy az alkalmazott téradatok egysé-
ges térinformációs infrastruktúrában 
álljanak rendelkezésre a közös kezelhe-
tőség és az azonos értelmezés érdeké-
ben, az interoperabilitás biztosítására, 
továbbá azért, hogy az egyébként sok 
akadályozó körülmény közepette futó 
FFC teljesítését inkább segítse a közös 
jogalapokon és pénzügyi feltételeken 
nyugvó adathozzáférés és megosztás, 
semmint hátráltassa.

Jelenleg Magyarországon nem léte-
zik országosan harmonizált nemzeti 
téradat-infrastruktúra. Minden szak-
terület egyedi törvényi előírások sze-
rint kezeli a saját hatáskörébe tar-
tozó adatokat. Harmonizációjukra 
nincs hatályos előírás. Irányadó sza-
bály az INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in Europe) néven 
ismert 2007/2/EK-irányelv, amely az 
Európai Közösségen (EK) belüli tér-
információs infrastruktúra kialakítá-
sának, kezelésének, fenntartásának és 
számítógépes, internetes szolgáltatá-
sának általános szabályait határozza 
meg. Ezt az infrastruktúrát 2021-ig kell 
létrehozni annak érdekében, hogy az 
EK-politikák érvényesítése, a környe-
zetünkre hatást gyakorló tevékenysé-
gek koordinálása és politikai hatásme-
chanizmusok kezelése, visszacsatolása 
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zökkenőmentes, egyszerű és hatékony 
legyen.

Hazai téradatköreinknek az INSPIRE 
nómenklatúrához való illeszkedésé-
ről szóló monitoringvizsgálatok azt 
mutatják, hogy a hazai téradatkörök 
adattartalma, metaadataik, megosz-
tási sémájuk csak részben felelnek 
meg az INSPIRE követelményeinek. 
Interoperabilitásuk nem megfelelő. 
Az adatkörökre vonatkozó adatpoli-
tika kaotikus. Hazai téradataink rend-
szerszerű, infrastruktúrális működése 
hiányzik.

7. MFTTT az Agenda 2030 
hazai fogadókészség 
előkészítésében

Az Agenda 2030 program megvaló-
sítása sok-sok érdekeltséget és sok-
féle partnerségi kapcsolatot érint. Az 
FFC 17. céljában megfogalmazottak 
szerint:

17.16 A fenntartható fejlődés érde-
kében a globális partnerség erősí-
tése, kiegészítve a több érdekcsopor-
tot bevonó partnerségekkel, amelyek 
mobilizálják és megosztják a tudást, 
szakértelmet, technológiát és pénz-
ügyi forrásokat a fenntartható fejő-
dési célok elérésének támogatása 

érdekében minden országban, de 
különösen a fejlődő országokban.

17.17 Hatékony partnerségek ösz-
tönzése és elősegítése a közszférában, 
a köz-és magánszféra, valamint a civil 
társadalom között, építve a partnersé-
gek tapasztalataira és erőforrásokkal 
kapcsolatos stratégiáira.

Munkánk során az érdekeltek és a 
lehetséges partnerek közül elsősor-
ban a földmérés, térinformatika és 
földmegfigyelés területén működő-
ket szólítjuk meg, de üzenni kívánunk 
az Agenda 2030 megvalósításában a 
Magyarországra eső tennivalókat elvál-
laló kormányzati szektornak és a térin-
formatikai és földmegfigyelési adatok 
ügyét irányító hatóságnak is.

7.1. Előadás-sorozat a 
fogadókészség erősítésére
Az MFTTT vezetőségével egyeztetve, 
szakmai civil Társaságunk nevében és 
önkéntes alapon 2017-ben felmérő vizs-
gálatokat végeztünk, valamint ismeret-
terjesztő és fogadókészség-előkészítő, 
kapcsolatépítő tevékenységet folytat-
tunk a fejlődés fenntarthatóságát ren-
dezni hivatott ENSZ Agenda 2030 
programról, annak térinformatikai, 
földmegfigyelési, földügyi és téradat-
infrastruktúra vonzatairól, s magyar 

körülmények között a bennünket 
érintő szakmai kihívásokról.

A fogadókészség-erősítő előadások a 
geodéziát, a térinformatikát, földmegfi-
gyelési adatokat és a téradat-infrastruk-
túrát érintő rendezvényeken hangzot-
tak el, amelyeken kormányzati, hivatali, 
egyszemélyes és kis- és középvállalko-
zói, oktatói, akadémiai és civil szerve-
zeti szakemberek és diákok vettek részt. 
Kampányunk jellemzői az 1. táblázat-
ban találhatók.

7.2. MFTTT-együttműködések 
kezdeményezése
Szakterületünk lehetséges kapcso-
lódása a Jó Állam jelentéshez. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 
Államreform Központja (ÁRK) 2015-
től évente kiadja a Jó Állam jelentést. 
Ebben célszerűen megválasztott indiká-
torok mérésével és elemzésével állapot-
felmérést végeznek, és visszacsatolást 
adnak a kormányzati képességekről, pl. 
a 2017. évi jelentés (Jó Állam 2017).

A vizsgálatok hatékonyságát és hite-
lességét a téradatok használata – az 
FFC-hez hasonlóan – a Jó Állam jelen-
tés esetében is növelné. Ezért vettük 
fel a kapcsolatot Hetesi Zsolt kollégá-
val (NKE). A (Mihály et al. 2017f) mun-
kaanyagunkat tárgyalási felkészülésre 
átadtuk részére.

Együttműködés az NFM-
MŰI-vel. A MŰI-ben programba 
vett Földmegfigyelési Információs 
Rendszer (FIR) sok szervezetet érint 
Magyarországon (Zboray Zoltán 2017). 
Ebben az űrtávérzékelési adatok és az 
interoperabilitás eszközei az Agenda 
2030 célok és a Párizsi éghajlatvédelmi 
egyezmény (Paris Agreement 2015) 
céljainak hatékony hazai monitorozá-
sát teszik lehetővé. Az MFTTT részéről 
együttműködés kialakítása ajánlatos.

Az MFTTT elsődleges együttműkö-
dési partnereként az állami földmérés 
intézményei – FM FTF, a BFKH FTFF, 
földhivatalok – és a katonai térképészet 
jönnek számításba. A volt FÖMI az, ahol 
az alapozó téradatkörök többsége, a táv-
érzékelési adatok, módszerek, know-
how, működő megoldások, kapacitások 
és nemzetközi együttműködési képes-
ségek rendelkezésre állnak az Agenda 
2030 hazai téradatmonitorozásához. 
Természetesen az országban sok más 
téradatintézmény és szakmai civil 

Földrajzinévtár-adatbázis Topográfiai térkép

Postai címek VINGIS szőlőkataszter

Ortofotók Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer, OKIR

Domborzat Természetvédelmi térkép, eENVplus

Földrészlethatárok Katasztrófavédelmi Országos Információs Rendszer, KOIR

Közigazgatási határok CORINE felszínborítási térinformatikai rendszer

6. ábra. Minták szakági térinformatikai rendszerekről



21

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2018 / 3  (70. évf.)

Mihály Szabolcs – Palya Tamás – Remetey-Fülöpp Gábor: Téradatok a fenntartható fejlődésért

társaság van, akikkel az MFTTT vonat-
kozó együttműködése várható.

7.3. Külhoni fogadókészség-
erősítő kampányunk 
Magyarországi fogadókészség-erősítő 
MFTTT-kampányunkról az Agenda 
2030 program megvalósításában domi-
náns szerepet játszó UN-GGIM, GEO, 
CEOS, NASA, ESA szervezeteit és az 
azokban működő kollégákat sikerült 
tájékoztatnunk az általuk szervezett 
értekezleteken. 

Még 2017. augusztusban tájékoz-
tattuk a GEO kormányközi szervezet 
EO4SDGS nevű csapatát arról, hogy 
az MFTTT három tagja önkéntes alapú 
kampányba kezdett egy mindig bővülő 
tartalmú előadásokból álló sorozattal 
abból a célból, hogy felhívjuk a térada-
tok és a földmegfigyelési adatok kap-
csán érintett minden hazai lehetséges 
érdekelt figyelmét szakterületünknek 
az Agenda 2030 programban rejlő kihí-
vásaira és a lehetőségekre.

A CEOS Információs Rendszerek 
és Szolgáltatások munkacsoportja 
(WGISS) felé a GSDI összekötője-
ként működő Remetey-Fülöpp Gábor 

a NASA által Annapolisban, április-
ban szervezett CEOS WGISS 43. mun-
kaülésen jelentést mutatott be, amely-
nek része volt a magyar kampányról 
szóló tájékoztató is (Remetey-Fülöpp 
2017a). Ennek egy lényegesen kibő-
vített változata került előadásra a CAS 
RADI által Pekingben, szeptemberben 
rendezett CEOS WGISS 44. munkaülé-
sen (Remetey-Fülöpp 2017c).

A nemzetközileg elismert és szak-
mánk minden fejlődő területét bemu-
tató GIM International nevű folyó-
irat 2017. szeptemberben két hasábos 
angol nyelvű ismertetést közölt FFC 
előkészítő kampányunkról (Remetey-
Fülöpp 2017b).

Továbbá, a Micro Macro & Mezzo 
Geo Information (MMM-GI: ISSN: 
1857-9000 (printed version), EISSN: 
1857-9019 (electronic version), UDC: 
528:004, Impact Factor (2015): 0.722) 
nemzetközi tudományos folyóirat szer-
kesztősége egyféle mintaként kezelte 
az Agenda 2030-hoz kapcsolódó GI/
EO témájú magyar akciónkat, és fel-
ajánlott egy publikálási lehetőséget a 
nemzetközi szakmai közélet számára. A 
cikket elkészítettük és pozitív bírálatot 

követően a folyóirat közölte azt (Mihály 
et al. 2017g).

8. Következtetések

a) Az Agenda 2030 keretstratégia 
2016. januártól érvényben van, nem-
zetközi intézményrendszere kialakult. 
Végrehajtásából a magyar Kormány is 
részt vállalt, jogszabályi és intézményi 
háttere kialakulófélben van.

b) A monitorozási feladatokhoz, a sta-
tisztikai adatok mellett, működőképes 
és hatékony térinformációs és földmeg-
figyelési infrastruktúrára is szükség van. 
Ez szakterületünk felértékelődését és a 
tőle elvárható teljesítmény növekedését 
vonzza maga után.

c) Szakterületünk fogadókészsé-
géről gondoskodni időszerű feladat. 
Alapszabálya szellemében az MFTTT 
ebben élenjáró szerepet vállalt, és kész 
ezt folytatni a jövőben is, a nemzetközi 
irányzatok szerint eljárva, és figyelembe 
véve a hazai körülményeket.

d) Magyarországon a geodézia, tér-
informatika és földmegfigyelés intéz-
ményei működnek, és szakági adatfé-
leségei rendelkezésre állnak, a szakmai 
know-how működik. Infrastruktúrájuk 
nem egységes. Az FFC-feladatok meg-
oldására – bár némi korlátozással, de 
– használhatók. 

e) A fenntartható fejlődés térada-
tokkal történő támogatása, és általá-
ban a nemzetgazdaságban a politikai 
döntéshozatalok biztonsága és a haté-
konyság elképzelhetetlen nemzeti tér-
információs stratégia és infrastruktúra 
nélkül.

f) Nemzeti térinformációs straté-
gia és infrastruktúra Magyarországon 
nincs. Ez hiányosság, amit pótolni kell. 
Ez ügyben elkerülhetetlen a nemzeti 
térképészeti és kataszteri hatóság és a 
téradatokban érintett tárcák közös fel-
lépése és előkészítő munkája, hogy a 
Kormány intézkedjen a vonatkozó intéz-
ményi, pénzügyi, módszertani, szabvá-
nyosítási és műszaki mechanizmusok 
és egy, a nemzetgazdaság szintjén elő-
nyös és hatékony adatpolitika megva-
lósításáról, Nemzeti Térinformációs 
Infrastruktúra működtetéséről.

g) Kiemelkedően fontos a térada-
tokban érintett intézmények és tár-
cák, mint egyik oldal, és a KSH, mint 
másik oldal között a jogi, adatpolitikai 

Rendezvény, ahol az előadás 

elhangzott, hivatkozás
A hallgatóság szakmai profilja

Hallgatóság 

létszáma

Európai Földmérők és Geoinfor-

matikusok Napja, Budapest, 

2017. március 22. (Mihály et al. 2017a)

Földmérők, térképészek és 

geoinformatikai szakemberek
180 fő

GIS Open 2017, 

Székesfehérvár, 2017. április 11–13. 

(Mihály et al. 2017b)

Kataszteri szakemberek, földmérők, térké-

pészek, távérzékelési és geoinformatikai 

szakemberek

kb. 150 fő

EMT, XVIII. Földmérő-találkozó, 

Tusnádfürdő, 2017. május 18–21. 

(Mihály et al. 2017c)

Erdélyi és anyaországi geodéták, katasz-

teri földmérők, ingatlan-nyilvántartók, 

térinformatikusok

140 fő

VIII. Térinformatikai Konferencia és 

Szakkiállítás, Debrecen, 

2017. május 25–26. (Palya et al. 2017)

Geoinformatikusok és távérzékelési szak-

emberek
kb. 150 fő

MFTTT 31. Vándorgyűlés, 

Szekszárd, 2017. július 6–8. 

(Mihály et al. 2017d)

Kataszteri, földügyi szakemberek, geo-

déták és térképészek, távérzékelési és 

térinformatikai szakemberek

192 fő

Márkus Béla professzor 70 éves Mini 

Konferencia, Székesfehérvár, 

2017. július 11. (Mihály 2017)

Egyetemi és főiskolai geoinformatikusok, 

diákok, a magánszektor, állami és civil 

szféra

kb. 35 fő

Fény-Tér-Kép Konferencia, 

Gárdony, 2017. október 12–13. 

(Mihály et al. 2017e)

Fotogrammetriai, távérzékelési, földmeg-

figyelési és képfeldolgozó szakemberek és 

geoinformatikusok

kb. 100 fő

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Munkatalálkozó, Budapest, 2017. nov-

ember 7. (Mihály et al. 2017f)

Munkaanyagunk bemutatása és átadása a 

Jó Állam jelentéshez tartozó szakértőknek 

továbbításra és tárgyalási felkészülésre

4 fő

1. táblázat. Lista a fogadókészség-előkészítő előadás-sorozatról
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és végrehajtási együttműködés a tér-
adatok és statisztikai adatok integrá-
lása jegyében.

h) Tekintve a földmegfigyelé-
sek, különösen pedig a Copernicus-
űrfelvételek kiemelkedő szerepét az 
FFC végrehajtásában, kezdeményez-
zük, hogy az MFTTT lépjen együttmű-
ködésre a Magyar Űrkutatási Irodával, 
az általa vezérelt FIR-program támoga-
tására és hasznosítására.

i) A szakterületünket érintő kor-
mányzati szervek figyelmébe ajánljuk 
az Agenda 2030 megvalósítása ügyé-
ben működő nemzetközi és hazai szer-
vezeteket, szövetségeket és fórumokat. 
Munkáikban részt venni, velük tagsági 
viszonyba kerülni hatékonyságot fokozó 
eszköz és nemzeti érdekérvényesítés.

j) A felsőfokú oktatási intézmények 
számára a szakmai kapacitások bővítése 
céljából ajánljuk oktatási és továbbkép-
zési programba iktatni a téradatok és 
földmegfigyelések alkalmazását a fej-
lődések fenntarthatóságának nyomon 
követésében.

k) Szakhatóságaink mellett indokolt 
és időszerű a szakmai civil társaságok, 
az Akadémia, az oktatóhelyek, a magán-
szféra és a lakosság fokozott bevonása 
az FF-célok megvalósításába.

l) Az MFTTT figyelmébe ajánljuk az 
Action4SD nevű platformban való tag-
ság vállalását és a HLPF-fórum munká-
jában való részvételt.

m) Támogatjuk az MFTTT-t abban, 
hogy tovább erősítse az Agenda 2030 
hazai fogadókészségét és töltsön be 
katalizátori szerepet az FFC hazai 
intézményei, a jogszabályalkotás, a 
téradatkormányzat, a szakmai ipar, az 
akadémia és az oktatás területén.
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Summary

The UN 2030 Agenda is a global strategy 
on sustainability of developments by 
humankind for the years 2016-2030. Its 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
are to be implemented by monitoring 
processes using the properly selected 
targets and indicators. Hungary is 
a partner country in 2030 Agenda 
implementation.

Geographic location is defined as 
one of the fiducial characteristics by 
which the SDGs indicators should 
be disaggregated when the SDGs 
progression is examined. This is the 
reason the Geoinformation (GI) and 
Earth observations (EO) are considered 
in technical, juridical, institutional, 
national and international constitutions 
of the 2030 Agenda.

Started in February 2017, SDGs 
awareness raising campaign was 
executed by the authors, volunteer 
members of the Hungarian Society 

of Surveying, Mapping and Remote 
Sensing (MFTTT) to mobilize and share 
knowledges, expertise, technologies 
and services and to promote public, 
private and civil partnerships for the 
Hungarian geospatial stakeholder 
community. This campaign became 
an MFTTT achievement, i.e. our 
clear contribution to implement 
targets 17.16 and 17.17 of the SD 
Goal 17 to strengthen the means of 
implementation and revitalize the 
partnership.

After giving an introduction and 
expounding the topic actuality, the 
article presents the way which led 
to a more complex strategy of saving 
our future, namely to the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development. 
The content of SDGs, its spatial data 
aspects as well as the relevant UN 
structure, the international forums 
assigned to and the GI/EO related 
organizations involved are shortly 
introduced. Separate chapter is divided 
to analyse the SDGs impact on the GI/
EO communities and to cite examples 
on how the kinds of GI/EO data may 
serve individual SDGs.

Next chapter describes the 
institutional and juridical background 
of the implementation of SDGs in 
Hungary, including the governmental 
organizations, the professional civil 
societies and the National Sustainable 
Development Framework Strategy. 
Then examples are given on basic 
and thematic geospatial data handy 
for SDGs, and relevant geospatial 
organizations playing role in SDGs 
are enumerated. It is also discussed 
how our geospatial data are or are 
not colligated in national spatial data 
infrastructure (NSDI).

In chapter 7 our multi-stakeholder 
awareness raising campaign is 
demonstrated consisting of 8 
presentations at professional 
stakeholder forums, an action with 
the Hungarian Good State project and 
the liaison reports to GSDI, two CEOS 
WGISS plenaries, GEO EO4SDGs Team. 
Also, we published an article in the 
MMM-GI international journal to share 
the MFTTT results on awareness raising 
campaign in Hungary.

Chapter 8 presents challenges 
and deficiencies. After some 

acknowledgements  authors 
recommend the MFTTT to continue 
his civil society stakeholder 
activity in SDGs. Reduction of the 
Hungarian NSDI obstacles cannot 
be delayed: the Agency responsible 
for NSDI is expected to prepare and 
the Government is demanded to 
finalise juridical measures for NSDI 
constitution. The Agency responsible 
for NSDI is strongly advised to enter 
in cooperation with the Hungarian 
Central Statistical Office (KSH) with 
purpose of the statistical and spatial 
data integration for SDGs. Authors 
recommend the MFTTT to initialize 
cooperation with the Hungarian Space 
Office (MŰI) to enhance his Earth 
Observation Information System pro-
ject (FIR).
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