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Az Osztálytitkári beszámoló összehasonlítólag foglalkozott már a Geo-
déziai Bizottságnak az Osztály megalakulása óta kifejtett tevékenységével. 
Mint a Bizottság elnökének legyen szabad ezt a beszámolót egy kissé kiegé-
szíteni. 

A Geodéziai Bizottság a már bevált keretek között folytatta működését. 
Nevezetesen: 

Különösen figyelemmel kísérte és megtárgyalta a magyar geodéziai 
tudomány felmerülő problémáit, ezeken belül a laboratóriumi és tanszéki 
munkákat értékelte, az egyes folyamatban levő témákról szóló beszámolókat 
megvitatta és ezek kapcsán további szempontokat adott a további kutatá-
sokhoz. 

A magyar geodéziai irodalmat (nemcsak az Akadémia kiadásában meg-
jelenteket) kritikailag értékelte. Az értékelés eredményeképpen különös gondot 
fordított a fiatalabb generációnak tudományos munkára való serkentésére. 
(Akadémiai jutalomban részesítendő pályamunkákra témák kitűzése, a mun-
kák elbírálása, jutalmak stb. útján). 

Véleményt nyilvánított, vagy előterjesztést tett a geodéziai kutatá-
sainkkal kapcsolatos, esetenként felmerült egyéb kérdésekben és javaslatot 
tet t a könyvkiadásokra vonatkozóan. 

Kandidátusi és doktori megvédésekkel kapcsolatban opponenseket 
vagy bizottságot jelölt ki, véleményt adott a jelöltek szakirodalmi munkás-
ságáról. Tudományos előadásokat rendezett egyes esetekben a Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesülettel együtt. 

Behatóan és ismételten foglalkozott a Bizottság a magyar geodéziai 
műszergyártás tudományos problémáinak megvitatásával és egybehangolásá-
val. Ennek kapcsán folyamatosan vizsgálta az egész magyar geodéziai műszer-
gyártás tudományos jellegű kérdéseit, véleményt nyilvánított a gyártani szán-
dékolt műszerek jövőbeni kilátásáról, javaslatot t e t t bizonyos, a tervben nem 
szereplő műszerek gyártására. Elismeréssel kell tudomásul venni, hogy a 
magyar geodéziai műszeripar és felettes szervei a geodéziai műszergyártásra 
vonatkozó javaslatokat messzemenően figyelembe vették; a Bizottság véle-
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inényét igénylik úgy, Hogy a működés ezen a vonalon messzemenően biztosítva 
van. Az eredmény: a magyar geodéziai műszerexport nemcsak a baráti orszá-
gokba, hanem a semleges, sőt a nyugati országokba is igen nagymértékben 
megnövekedett. 

A Bizottság igen eredményes munkát végzett a szakterület tudományos 
fokozattal rendelkező tagjainak beszámoltatásával. Ezt továbbra is fent 
kívánja tartani. 

A Bizottság több ülésen foglalkozott a múlt év április 14 20 között, 
a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció égisze alatt, a Geodéziai és Kartográfiai 
Egyesülettel közösen megrendezett Nemzetközi Geodéziai Méréstechnikai és 
Műszerügyi Konferencia elvi és szervezési kérdéseivel. Ezen négy világrész 
27 államából mintegy 450 szakember vett részt, köztük a geodéziának leg-
nagyobb tekintélyei is. 

A konferencián négy szekcióban (I/A szekcióval), 70 előadás hangzott el, 
nagyrészben külföldi szerzőktől. A plenáris megnyitó ülésen L E V A L I . O I S pro-
fesszor a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció főtitkára is tartott előadást. 

A konferenciát, a külföldiek egybehangzó véleménye alapján igen ered-
ményesnek és sikeresnek kell mondani. Fokozza a jelentőségét, hogy ez volt 
a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció keretében a legelső geodéziai mérés-
technikai és műszerügyi konferencia és hogy ezt éppen Magyarországon 
tar tot ták, közvetve a magyar geodéziai műszeripar nemzetközi színvonalának 
elismerését is jelentette. Ez kifejezésre jutott a konferenciával egybekapcsolt 
nemzetközi műszerkiállításon is, amelyen Magyarországon kívül számos kül-
földi cég vett részt. A magyar kiállítás különösen reprezentatív és igen ered-
ményes volt, amit a magyar műszeripar és külkereskedelem elismeréssel és 
hálával nyugtázott. 

A konferencia egyhangú határozattal javasolta a Nemzetközi Geodéziai 
Asszociációnak, hogy a geodéziai méréstechnikai és műszerproblémák nagy 
jelentőségére való tekintettel a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció egy ennek 
megfelelő tanulmányi csoportot állítson fel, és időnként hasonló konferenciákat 
rendezzen. A geodéziai, méréstechnikai és műszerügyi tanulmányi csoportnak 
a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció keretében való felállítása kérdésében 
a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió szeptemberi svájci közgyűlésén fog 
dönteni. Igen komoly tudományos érdekek fűződnek hozzá, hogy ez felál-
lításra kerüljön. 

Talán nem érdektelen, ha a rendezett Geodéziai Méréstechnikai és Mű-
szerügyi Konferenciának a nemzetközi szakirodalomban megnyilvánult vissz-
hangjáról is rövid tájékoztatást adunk. Hogy a baráti országok szaksajtójában 
részletes és igen elismerő beszámolók hangzottak el, természetes, és örömmel 
vesszük tudomásul. De, hogy a vezető nyugati szakfolyóiratok is tág teret 
szenteltek a konferenciának és úgyszólván kivétel nélkül a legnagyobb el-
ismerés hangján írtak róla, ez örvendetes meglepetést jelentett. így a Nem-
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zetközi Geodéziai Asszociáció hivatalos folyóirata a „Bulletin Géodésique" 
hat nyomtatott oldalas beszámolót közölt. A Francia Tudományos Akadémia 
együttes ülésén G O U G E N H E I M akadémikus előadást tartott a konferenciáról és 
ez az előadása a Francia Tudományos Akadémia hivatalos kiadványában 
látott napvilágot. Az angol „Survey Review" öt oldalas cikkében számol be 
a budapesti konferenciáról. A nyugatnémet „Allgemeine Vermessungsnach-
richten" két száma kizárólag a budapesti konferenciáról szóló beszámolót, ill. 
az ott elhangzott előadásokat tartalmazza, stb. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a geodéziai méréstechnika és a geodéziai 
műszerek hihetetlen arányú fejlődése korunkban nem maradt el a természet-
tudományok többi ága mögött és kölcsönhatásban egymással forradalmi 
változásokat hoztak és hoznak létre, akkor világos, hogy azoknak az országok-
nak, amelyek nem akarnak ebből a rohamos fejlődésből kimaradni, az erre 
vonatkozó alapkutatásokkal és ezek felhasználhatóságával is egyre intenzí-
vebben és egyre jobban kell foglalkozniok. Gondoljunk csak az elektrooptikai 
és elektronikus távmérésekre, a kódteodolitokra, a fotogrammetria legkülön-
liözőbb újabb fejlődési irányaira, a műholdgeodéziára, és ennek a Föld alakja 
meghatározásának és az egyetemes földi hálózat létrehozásában elfoglalt 
kimagasló helyzetére. Minderről egy külön előadást lehetne tartani, amint 
egy ilyen, a tavalyi Geodéziai Méréstechnikai és Műszerügyi Konferencia első 
plenáris ülésén el is hangzott, s ez a felmerülő igen nagyszámú ilyen irányú 
problémákat, valamivel részletesebben már ismertette. A magyar geodéziai 
tudományra és egyben a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai Bizott-
ságára is ezért, ezen a téren is, a jövőben fokozottabb és igen felelősségteljes 
feladatok hárulnak. 

A mérési módszerek kihatnak a számítási módszerekre, ezen belül a 
kiegyenlítési eljárásokra, sőt részben a nagy magyar tradiciójú vetülettanra is, 
s így az egész geodézia maga is rohamos átalakuláson megy keresztül, a klasz-
szikus geodézia problémái mellett az újabb tudományos problémáknak szinte 
tömegét vetve fel. Hogy a magyar geodézia ebben a vonatkozásban is méltó-
képpen szerepeljen a nemzetközi tudományos porondon, az Acta Geodaetica. 
Geophysica et Montanistica évi ívszámának legalább 50%-os felemelése igen 
szükséges. Vonatkozik ez nyilvánvalóan a geofizikára és bányászatra is. Mint 
jdenlegi főszerkesztőnek legyen szabad azt is megállapítanom, hogy mind-
három területen magas nívójú tanulmányokban nincs és nem lesz hiány. 

A Bizottság keretében eddig működő három Albizottságnak a munkáját 
eleinte gátolta az a körülmény, hogy a szakbizottságok elnökei megbízatásukat 
csupán egy évre, 1965 végéig kapták és így újabb megbízatás híján nem érezték 
feljogosítva magukat bizottsági ülések összehívására. Miután funkciójuknak 
meghosszabbítása megtörtént, így a Módszertani és a Fotogrammetriai Albizott-
ság haladéktalanul megkezdte munkáját . Nehézségek mutatkoztak azonban 
az igen fontos Geodéziai Műszerügyi Albizottság munkájában, minthogy ennek 
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elnöke huzamosabb időn keresztül betegeskedett és betegeskedik. Ezért a 
magyar geodéziai műszerkutatások szempontjából is fontos albizottság mun-
kájának biztosítására a bizottság, helyettesi minőségben A L P Á R G Y U L A 

osztályvezetőt kérte fel. Ezzel ennek az albizottságnak a munkája is ered-
ményesen megindult. 

A Geodéziai Módszertani Albizottság ülésein a többek között a következő 
problémák megvitatása szerepelt: 

A jelenkori kéregmozgások vizsgálatainak elvi kérdései (a beszámolót 
B E N D E F Y L Á S Z L Ó , a műszaki tud. kandidátusa tartotta), a fizikai földfelszín 
meghatározására vonatkozó kutatások (a beszámolót B Í R Ó P É T E R , a műszaki 
tud. kandidátusa tartotta), a koordináló bizottságok tervezési feladatai 
(a beszámolót A L P Á R G Y U L A és L U K Á C S T I B O R tartotta), a földkéregmozgások 
vizsgálatának módszertani problémái (a beszámolót B E N D E F Y L Á S Z L Ó , a 
műszaki tud. kandidátusa tartotta) . 

A viták általában élénkek, inagasszintűek voltak. 
Az üléseken többnyire nemcsak a Bizottság tagjai vettek részt, hanem 

azok a szakértők is, akikről tudott , hogy a megvitatásra kitűzött problémák-
kal már alaposan foglalkoztak, így véleményük ismerete fontos lévén, az ülésre 
meghívást kap tak . 

A Geodéziai Bizottság Fotogrammetriai Albizottsága ülésein ismételten 
foglalkozott a fotogrammetriai alapanyag, a negatívok minőségének kérdésé-
vel és azokkal az intézkedésekkel, amelyek lehetővé tennék a képminőség 
javítását. 

Több alkalommal tárgyalta — ugyancsak élénk vita keretében — a szak-
bizottság az analitikus fotogrammetria kérdéseit, tekintettel arra, hogy ez az 
eljárás ma már a hazai gyakorlatban is helyt kapott s így a módszerek elemzése 
tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt jelentős. 

Külön ülésen értékelte az albizottság az 1964. évi liszaboni fotogram-
metriai kongresszust, igen részletesen elemezve a módszerbeli és műszertech-
nikai fejlődést és megjelölve a hazai vonatkozásban értékes tapasztalatokat. 
Foglalkozott az albizottság a fotogrammetriai dokumentáció és a fotogram-
metriai címszavak problémáival is. 

Légül legyen szabad bejelentenem, hogy mind az egyes albizottságokban, 
mind a Bizottság ülésén felmerült annak a szükségessége, hogy a bizottságok 
újjáalakításánál az időközben tudományos fokozatot szerzett igen eredményes 
kutatók is a Bizottság, illetőleg albizottságok tagjai közé kerülhessenek, még 
akkor is, ha ezzel ezek létszáma egy kissé emelkedik. A Bizottság, ill. az al-
bizottságok munkájának eredményességét ez mindenesetre fokozná. 

Befejezésül legyen szabad örömmel megállapítanom, hogy a magyar 
geodéziai tudománynak nemzetközi viszonylatban is komoly tekintélye van, 
ezt megtartani, sőt tovább fokozni a Bizottságnak a jövőben is felelősségteljes, 
de hálás feladata lesz. 
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