
Kedves Olvasó! 
 

Ön most egy olyan CD-t tart a kezében amelynek anyaga megpróbált szakítani a korábbi 
évek tudományos témakörökre koncentráló hagyományaival és a cél helyett az eszközt, a 
térinformatikát, és ezen belül is a digitális domborzat-modellezést helyezte elõtérbe. Ebben a 
kis országban is sokan foglalkoznak térinformatikával és a felhasználók köre folyamatosan 
bõvül. Tudományos kutatásban, szakmai alkalmazásoknál sok helyen használnak domborzat-
modelleket. Egyre több a hazai fejlesztés, a meghonosított külföldi tapasztalat, amelyek 
azonban sokszor nem tudnak túllépni egy szûk szakmai kör határain. Ezidáig nem nagyon volt 
olyan fórum, ahol meteorológusok, adatbázisfejlesztõk, geológusok, térképészek, 
talajtanosok, geomorfológusok és még sok más alkalmazási terület képviselõi beszélhettek 
volna egymásnak arról, hogy miért és hogyan használják a digitális adatbázisokat, milyen 
eszközöket, módszereket találtak ki adott problémák megoldására. Ami egyes területeken 
rutin feladat, arról esetleg más alkalmazási területeken még nem is tudnak, holott technikai 
szempontból az elsõ ránézésre teljesen különbözõ kérdésekre is gyakran nagyon hasonló 
válaszokat kell adnunk.  

Azt hiszem, hogy mind a szervezõk, mind a résztvevõk véleményei alapján elmondhatom, 
hogy a konferencia elérte célját. Sikerült egy olyan fórumot teremtenünk, ahol a 
domborzatmodellezõk találkozhatnak, elmondhatják egymásnak problémáikat, kérdezhetnek 
egymástól, illetve megoszthatják eredményeiket másokkal. Nem az a volt a cél, hogy 
feltétlenül kész, �lezárt akták� anyagai kerüljenek elõadásra. Vissza szerettünk volna térni a 
konferenciák eredeti célkitûzéseihez, ahol az elõadók az eredményeiken kívül problémáikat is 
megoszthatják a hallgatósággal és építõ jellegû beszélgetéseken, ötleteléseken keresztül új 
lendületet kaphassanak a kutatáshoz. 

Terveink szerint a HUNDEM konferenciát minden páros évben újra megrendezzük, így a 
kapcsolattartás a résztvevõk között hosszú távon folyamatos lesz. A konferencia nyelve 
magyar volt, és az elõadások is természetesen magyarul hangzottak el. Az elõadások anyagait 
ezen a CD-tesszük közzé és ajánljuk az Olvasó szíves figyelmébe. Azok a cikkek, amelyek 
szerzõi között kölföldi szakemberek is vannak, angolul kerültek rá a CD-re.  

Remélem, hogy a a CD-n található cikkek értékes, érdemi informáciokkal szolgálnak majd 
az Ön részére is!  

 
Megköszönve a résztvevõk szinvonalas elõadásait és a szervezésben segítõ kollégák 

munkáját, kívánok a kedves Olvasónak hasznos idõtöltést és használható szakmai ötleteket! 
 
Természetesen szeretettel várjuk a következõ HUNDEM konferenciákra is mint elõadót 

vagy érdeklõdõ hallgatót! 
 
 
Miskolc, 2005. március 22. 
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