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EU elnÃ¶ksÃ©g Ã©s mese vÃ¡rosokrÃ³l
2011. March 07.

PrÃ¡ga, Pisa, Firenze Ã©s PÃ¡dua &ndash; mi a kÃ¶zÃ¶s ezekben a vÃ¡rosokban? MiÃ©rt akarhat az ember Eindburgh-ban Ã©
Cambridge-ben is lenni, de nem ugyanakkor? MiÃ©rt szerepel a hÃ-rekben Budapest?
A vÃ¡laszokÃ©rt olvassa el, amit Robin Waters, a GIS Professional angol szaklap megfigyelÃµje mond mindezekrÃµl Ã©s egyÃ©
tÃ©rinformÃ¡ciÃ³s tÃ©mÃ¡krÃ³l MagyarorszÃ¡g EU-elnÃ¶ksÃ©ge kapcsÃ¡n.
Az EurÃ³pa-barÃ¡tok (az &bdquo;Europhilek&rdquo;) tudnak arrÃ³l, hogy most MagyarorszÃ¡g az EU TanÃ¡csÃ¡nak soros
elnÃ¶ke. Ez a szerep a MinisztertanÃ¡cs Ã¡llandÃ³ elnÃ¶ki posztjÃ¡nak lÃ©trehozÃ¡sa Ã³ta ugyan kevÃ©sbÃ© jelentÃµs, de mÃ
mindig lehetÃµvÃ© teszi, hogy az egyes sorra kerÃ¼lÃµ orszÃ¡gok megszabjÃ¡k a kÃ¶vetkezÃµ hat hÃ³nap napirendjÃ©t, Ã©s
elismertessÃ©k sajÃ¡t prioritÃ¡saikat. SpanyolorszÃ¡g, Belgium Ã©s MagyarorszÃ¡g egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ &bdquo;triÃ³&rdquo;-t hozo
lÃ©tre, hogy egymÃ¡st kÃ¶vetÃµ elnÃ¶ksÃ©gi periÃ³dusaik teljes 18 hÃ³napjÃ¡ra kÃ¶zÃ¶s napirendben egyezzenek meg.FÃ¶ld
fekvÃ©sÃ©t tekintve valÃ³jÃ¡ban egyÃ¡ltalÃ¡n nem meglepÃµ, hogy MagyarorszÃ¡g fÃµkÃ©nt a Duna menti egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ
szomszÃ©dja, HorvÃ¡torszÃ¡g csatlakozÃ¡si tÃ¡rgyalÃ¡sait tartja szem elÃµtt. ÖnÃ¶k pedig, ha BrÃ¼sszelben jÃ¡rnak, okvetlenÃ
lÃ¡togassanak el a TanÃ¡cs Justus Lipsius Ã©pÃ¼letÃ©be, Ã©s jÃ¡rjÃ¡k vÃ©gig a magyar kiÃ¡llÃ-tÃ¡st; egy Ã³riÃ¡si, 200
nÃ©gyzetmÃ©teres szÃµnyeg mutatja be a magyar kultÃºrÃ¡t attÃ³l kezdve, hogy ÁrpÃ¡d tÃ¶bb mint ezer Ã©ve Ã¡tkelt a
KÃ¡rpÃ¡tokon!KonferenciÃ¡k, Galileo Ã©s a mezÃµgazdasÃ¡g elvesztÃ©seÍgy tehÃ¡t Budapest adja a helyszÃ-nt 2011-ben. Ott
rendezik meg jÃºniusban az EU PCC (ÁllandÃ³ Kataszteri BizottsÃ¡g) konferenciÃ¡jÃ¡t; e bizottsÃ¡g elnÃ¶ke ebben az Ã©vben
szintÃ©n MagyarorszÃ¡g. Ennek megfelelÃµen elkÃ©szÃ¼lt a tÃ©rinformÃ¡ciÃ³s portÃ¡l angol vÃ¡ltozata, amelyen elÃ©rhetÃµk
tÃ©rkÃ©pÃ©szeti Ã©s fÃ¶ldinformÃ¡ciÃ³s termÃ©kek, nem utolsÃ³ sorban a TakarNet, amely e sorok szerzÃµjÃ©nek legfontosa
munkÃ¡ja volt 1996-ban, a magyar MezÃµgazdasÃ¡gi MinisztÃ©riumban. Ez a hÃ¡lÃ³zat ma mÃ¡r biztosÃ-tja, hogy a kataszteri
Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si informÃ¡ciÃ³ elÃ©rhetÃµ az orszÃ¡g egÃ©sz terÃ¼letÃ©n. De a MezÃµgazdasÃ¡gi MinisztÃ©rium
lÃ©tezik. Egy ideig MezÃµgazdasÃ¡gi Ã©s VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium volt a neve, azonban mÃ¡ra kikopott belÃµle a
mezÃµgazdasÃ¡g, Ã©s egyszerÃ»en VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©riumnak hÃ-vjÃ¡k. Ez a legjobb brit szokÃ¡sok szerint ugyanc
Ã-gy van: a mi MAF-unk (helyesebben MAFF = Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, vagyis MezÃµgazdasÃ¡gi,
HalÃ¡szati Ã©s ÉlelmezÃ©sÃ¼gyi MinisztÃ©rium) is mÃ¡r rÃ©gen beolvadt a Defra-ba (Department for Environment, Food and
Rural Affairs vagyis KÃ¶rnyezeti, ÉlelmezÃ©sÃ¼gyi Ã©s VidÃ©kÃ¼gyi MinisztÃ©rium). A magyar VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©
FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rinformatikai FÃµosztÃ¡lyÃ¡nak nevÃ©bÃµl is elveszett a tÃ©rinformatika &ndash; bÃ¡r valÃ³szÃ-nÃ»leg n
lÃ©nyeg, ahogy a portÃ¡l tartalmÃ¡nak Ã©rtÃ©kelÃ©se sorÃ¡n kiderÃ¼l. TermÃ©szetesen Galileo kapcsolja Ã¶ssze PrÃ¡gÃ¡t Ã©
reneszÃ¡nsz fent emlÃ-tett itÃ¡liai kÃ¶zpontjait. Mindegyiknek jÃ³ oka van rÃ¡, hogy hÃ¡lÃ¡s legyen a tudÃ³snak. Galileo Galilei
PisÃ¡ban szÃ¼letett Ã©s tanult, tovÃ¡bb tanult FirenzÃ©ben, majd PÃ¡duÃ¡ban vÃ¡lt az egyetem sikeres tudÃ³sÃ¡vÃ¡. Ezek a
vÃ¡rosok kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l bÃ¼szkÃ©k Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ¼kre &ndash; talÃ¡n kicsit mÃ©g gazdagodtak is a Galilei nyomÃ¡t kÃ¶v
turistÃ¡k rÃ©vÃ©n. Galileit szeretni most Ã©ppen PrÃ¡gÃ¡nak is jÃ³ alkalma van, hiszen itt van az EurÃ³pai GNSS (GlobÃ¡lis
NavigÃ¡ciÃ³s MÃ»hold Rendszerek) FelÃ¼gyeleti HivatalÃ¡nak szÃ©khelye; e hivatal sokfÃ©le szerepet ellÃ¡t a Galileo
navigÃ¡ciÃ³s mÃ»hold rendszer kapcsÃ¡n &ndash; bÃ¡r a legfÃµbb felelÃµs tovÃ¡bbra is az EurÃ³pai Ã›rÃ¼gynÃ¶ksÃ©g (ESA),
mÃ»szaki ellenÃµrzÃ©st pedig OlaszorszÃ¡gbÃ³l, FucinÃ³bÃ³l vÃ©gzik. Úgy tÃ»nik, ez lesz a Cseh KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g elsÃµ eurÃ³
intÃ©zmÃ©nye, amelyet termÃ©szetesen eurÃ³pai adÃ³kbÃ³l tartanak fenn. (Csak remÃ©lhetjÃ¼k, hogy mÃ»holdas navigÃ¡ciÃ
rendszereink ettÃµl nem kezdenek el cseh akcentussal beszÃ©lni!) VigyÃ¡zat: bÃ¡r a GSA munkatÃ¡rsai ezt a hÃ-rt
megerÃµsÃ-tettÃ©k, e cikk Ã-rÃ¡sakor a GSA honlapjÃ¡n mÃ©g nem hirdettÃ©k ki.ÜtkÃ¶zÃµ konferenciÃ¡k?És mi van a brit vÃ¡
Igen, mindegyiknek van egyeteme, de egÃ©szen eltÃ©rÃµ a tÃ¶rtÃ©nelmÃ¼k Ã©s a topogrÃ¡fiÃ¡juk. Viszont minket pillanatnyil
konferencia-lehetÃµsÃ©geik Ã©rdekelnek. MÃ©g 2010-ben, KrakkÃ³ban kihirdettÃ©k, hogy a kÃ¶vetkezÃµ INSPIRE-konferenci
helyszÃ-ne Edinburgh. AztÃ¡n hosszÃº csend. VÃ©gÃ¼l decemberben kÃ¶zÃ¶ltÃ©k velÃ¼nk, hogy a konferencia valÃ³ban
Edinburgh-ban, a NemzetkÃ¶zi Konferencia KÃ¶zpontban lesz 2011. jÃºnius vÃ©gÃ©n. Aki elÃ©g gyors, mÃ©g megÃ-rhatja
elÃµadÃ¡sÃ¡t: a zÃ¡rÃ¡s februÃ¡r 24.Sajnos, az Ordnance Survey Ã¡ltal rendezendÃµ Cambridge KonferenciÃ¡t &ndash;
vitafÃ³rum a holnap Ã©s a vilÃ¡g tÃ©rinformatikÃ¡jÃ¡rÃ³l &ndash; ugyanarra a hÃ©tre idÃµzÃ-tettÃ©k. BÃ¡r ezt az esemÃ©nyt id
Southamptonban szervezik meg, Ã©s csak a meghÃ-vott nemzeti tÃ©rkÃ©pÃ©szeti hivatalok vezetÃµi vehetnek rÃ©szt, az
Ã¼tkÃ¶zÃ©s mÃ©gsem szerencsÃ©s, Ã©s befolyÃ¡solhatja mindkÃ©t esemÃ©ny tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡t, valamint azt is jelenti, hogy e
nemzeti tÃ©rkÃ©pÃ©szeti hivatalok nagy emberei nehÃ©z vÃ¡lasztÃ¡s elÃ© kerÃ¼lnek, vagy talÃ¡n lefoglaljÃ¡k a helyÃ¼ket az
Ã©szak-dÃ©li repÃ¼lÃµjÃ¡ratra, amint lehet! A cikk a GIS Professional angol szaklap 2011 februÃ¡ri, 38-adik szÃ¡mÃ¡ban jelen
meg. A szerzÃµ Robin Waters fÃ¼ggetlen tanÃ¡csadÃ³, az AGI INSPIRE akciÃ³csoportjÃ¡nak elnÃ¶ke, a BSi IST
tÃ©rinformatikai szabvÃ¡nybizottsÃ¡g titkÃ¡ra.fordÃ-totta: TÃ³th MÃ¡ria, FÖMI
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