
 

 

 

 

Szeretettel köszöntök minden kedves kollégát és érdeklődőt a Légi 

Térképészeti és Távérzékelési Egyesület azonos nevű konferenciáján. 

Sűrű és dolgos hat éven vagyunk túl, érdemes visszatekinteni rá.  



 

Az egyesület megalakulása törvényszerű volt, mert a légi felmérésekben 

résztvevő cégek, szakemberek, oktatóműhelyek közötti kommunikáció 

rendkívül hiányos volt 2015 előtt.  

Különböző érintőleges szakterületek konferenciáin kialakult egy állandó 

klub. Azok az emberek, akik repülnek, és akik valóban ezer számra 

dolgozzák fel a légifelvételeket térképekké. 

A megbeszélések kávézókban és közösségi terekben folytatódtak, és már a 

kezdetekkor 32 cég és négy egyetem együttműködésén létrehoztuk a Légi 

Térképészeti és Távérzékelési Egyesületet, a következő célokkal:  



 

 

 

Számos tabut és közhiedelmet kellett ledöntenünk, és azonnali sikernek 

könyvelhettük el, hogy meggyorsult az információáramlás az érintett 

szakterületek között.  



 

 

 

Ennek legmagasabb szintű ünnepe, ez a konferencia, amit 2016-ban 

indítottunk útjára, és egyből a szakma legnépszerűbb találkozóhelyévé vált.  



 

 

Nem egyszer a beolvasztástól mentettük meg a légi felmérésekhez köthető 

tárgyi emlékeket. A Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményében és saját 

raktárunkban helyeztük el a legtöbb tárgyat. Folyamatban vannak a 

tárgyalások a kiterjedt szakmatörténeti gyűjteményünk múzeumi 

elhelyezéséről.  



 

 

 

 

A szakma történetét két kötetben adjuk közre. Az első kötet, amely 1945-ig 

állít emléket ennek a különleges szakterületnek, kint, az aulában és 

honlapunkon megvásárolható.  



 

A számos ide kapcsolódó részfeladatból, had emeljek ki egyet, amikor azzal 

kerestek meg bennünket, hogy segítsünk egy világháborús felderítőgép 

alkatrészeinek konzerválásában, történetének felkutatásában. Erről 

filmvetítést nézhetnek meg a kedves jelenlévők az aulában holnap délelőtt 

10 órától.  



 

 

2016-ban megalapítottuk a szakmai elismerést, a Légi Térképészeti és 

Távérzékelési Emlékérmet. 



 

 

 

Azonban Egyesületünkkel a leggyakrabban nem a múlt, hanem a jelen 

kapcsán találkoznak a kollégák. A kaotikus jogi és üzletpolitikai időszaknak 

vetett véget, amikor Szakmai Bizottságot hívtunk létre a legelhivatottabb, 

legtöbbet foglalkoztatott, tapasztalt szakemberekből, és közzétettük 

közbeszerzési segédletünket, amit a visszajelzések alapján előszeretettel 

használnak a légi felmérések termékeit megrendelők.  

 



 

 

Szintén számos jogi vitára, nézeteltérésre tett pontot, mikor kidolgoztuk és 

közzétettük a légi térképészeti termékek minőségellenőrzését elősegítő 

anyagokat, számolótáblázatokat.  

 

 



 

 

A kamarákat felkérve, közösen dolgoztuk ki a passzív légi távérzékelési 

termékkészítést segítő tervezési javaslatot és eljárásrendet.  



 

 

Dr. Engler Péter irányítása alatt a Szakmai Bizottságunk egységesítette és 

naprakésszé tette a légi térképészet szakkifejezéseit, hozzáigazítva a 

modern kor elvárásaihoz.  

 



 

 

Immár hat éve segítjük eligazodni a szervezeteket a nemzetközi szakjog 

útvesztőiben.  



 

 

 

Hogyan kérhetik a segítségünket?  

Általában az acrsa@acrsa.org e-mail címen szoktak megkeresni bennünket. 

Az Egyesület szervezeti felépítésében a köznapi ügyeket a hattagú 

Vezetőség intézi, míg a nagyobb hangvételű szakmai feladatokat az 

egyesület dedikált szakemberekből álló Szakmai Bizottsága fogja össze. A 

tudományos munkában ők járnak élen. Ugyanakkor a konszenzusos 

szakmai véleményeket a Közösség, a gyakorlatban is légi térképészetből élő 

kollégák véleményének szondázása révén szerezzük be.  



 


