
Az MTA XI Osztálya  
Kartográfiai Tudományos/Állandó Albizottságának 2015. évi tevékenysége 

 
1. Az albizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők feltüntetésével: 

Elnök:  Dr. Zentai László 
Alelnök: - 
Titkár: Dr. Reyes Nunez José Jesús 

 
2. Tudományos/Állandó bizottság létszáma:  

Akadémikus:          
MTA doktora és tudomány doktora:  
Kandidátus:        
PhD:         

 
3. Tudományos/Állandó bizottsághoz tartozó köztestületi tagok száma:  

Akadémikus:       
Tudomány és MTA doktora:   
Kandidátus:     
PhD:      
 

4. A bizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok stb.): - 
 

5. A bizottság albizottságainak ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok, 
stb.): - 

 
6. A bizottság 2015. évi legfontosabb rendezvényei rövid leírással (cím, időpont, 

helyszín, szakmai értékelés, visszajelzések): 
 

- Augusztus 21. és 22.: Cartography beyond the Ordinary World International Symposium 
megtartása a  brazíliai Niteróiban található Fluminense Egyetemén. A rendezvény 
Tudományos Szervező Bizottságának az elnöke Reyes Nunez José Jesús (az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense). Zentai László, az 
ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 
Cartography 2.0 - are we there? címmel díszelőadást tartott a rendezvényen. 
 
- 27th International Cartographic Conference ICC 2015 (Rio de Janeiro, augusztus 23-28): 
A bemutatott előadások és poszterek száma tekintetében Magyarország az első 10 
helyezett ország között volt. Tizenegy szóbeli előadást és hat posztert fogadott el a 
konferencia tudományos bíráló bizottsága és mind bemutatásra került a rendezvényen. A 
konferencia alatt a Nemzetközi Térképészeti Társulás megtartotta 16. közgyűlését, amely 
során ismét főtitkárrá választotta Zentai Lászlót, az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, aki így újabb 4 évig lesz a 
szervezet vezetője. A magyar főtitkári pozíció mellett a Bolygótérképezés bizottság 
vezetője a következő ciklusban is Hargitai Henrik lesz, aki az ELTE Média és 
Kommunikáció Tanszékének oktatójának, jelenleg ösztöndíjas a NASA-nál. Gede Mátyást 
(az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének adjunktusát) felkérték a 
Digitális kartográfiai bizottság elnökhelyettesének. Reyes Nunez José Jesús (az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense) két cikluson át 
vezette a Gyermek és térképészet bizottságot, így az alapszabály számára nem tette 
lehetővé a bizottság további vezetését, de elnökhelyettesként továbbra is folytatja 
munkáját. 
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- EuroCarto 2015 konferencia (Bécs, november 10-12): Országunkat négy szóbeli előadás 
és hat poszter képviselte ezen a rendezvényen, egy poszter kivételével a többiben 
szerzőként vagy társszerzőként találhatók az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék munkatársainak a nevei. 

 
7. A bizottság által adott díjak: - 

 
8. A bizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2015-ben:  

 
- 2015.XI.19.: Klinghammer István professor emeritus az OTDT legrangosabb 
elismerésében, a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesül. 
- 2015.VII.25.: A 27. Nemzetközi Térképészeti Konferencián (Rio de Janeiro) Reyes 
Nunez José Jesús, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi 
docense megkapta a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) elismerését: Diploma 
for Outstanding services to ICA. 
 

9. A bizottság 2015. évi kiadványai:  
 
- A Cartography beyond the Ordinary World című konferencia-kiadvány szerkesztési 
feladatait Reyes Nunez José Jesús (az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékének egyetemi docense) látta el. A kiadvány elérhető a következő címen: 
http://niteroi2015.elte.hu/templates/proceedings.pdf  
 

10. Egyéb (az előző pontokhoz nem sorolható, a tudományos bizottság tagjaihoz v. 
köztestületi tagjaihoz kötődő kiemelkedő eredmény, esemény, javaslatok a bizottság 
további munkájára, javaslat a bizottsághoz tartozó köztestületi tagság képviseletére és 
aktivizálására): 
 
- A Barbara Petchenik nemzetközi térképrajz-verseny magyarországi megszervezése: A 
nemzetközi felhívás 2014 szeptemberében jelent meg, az országos versenyeket (köztük a 
magyart is) 2015. áprilisig bonyolították le. A Rio de Janeiróban megtartott, 38 ország 
részvételével és 189 db. térképrajz bemutatásával szervezett nemzetközi döntőn és 
kiállításon Magyarország három térképrajzzal képviseltette magát. Reyes Nunez José Jesús 
(az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense) a 
nyolctagú nemzetközi zsűri munkájában is vett részt. A versenyen magyar siker született: 
Sturcz Valentina (a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulója) „Legyen a zene 
mindenkié!” című munkája 2. díjat nyert a 13-15 éves korcsoportban. 

 
2016. január 21. 
 
 
                                          Zentai László                                    Jesús Reyes 
 ………………………………… ………………………………….. 
 elnök titkár 

http://niteroi2015.elte.hu/templates/proceedings.pdf

