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GEODÉTA-NET RTK hálózat



Permanens állomás

TOPCON CR-G5 choke ring antenna és TOPCON NET-G3a vevő

GPS, GLONASS,Galileo, BeiDou műholdak jeleinek vétele



Permanens állomás

Alberding GmbH NTRIP Caster
egybázisos RTK szolgáltatás, Ntrip 2.0 szabvány, RTCM3.1, CMR

Központi szerver Baján

NMEA GGA alapján

• Autoswitch GPS+Glonass

• Autoswitch GPS

ETRS89 vonatkoztatási rendszer



• Permanens állomás 

• Adatátviteli hálózat: dedikált bérelt vonal 99.6% 
rend. áll.                 &       

• Caster

• Server 

Permanens állomás



Adatkapcsolat mérési pontokon 



RTK hálózat számokban

I. ütem teljes költségvetése 45 állomásra : 272 millió

I. ütem önerő - pályázati támogatás: 136-136 millió

II. ütem további 7 állomás 100% önerőből 28 millió



Agrárinformatikai cég, 

Alapítók 1996 óta az agrár IT-ban

Önálló IT vállalkozás 2011 óta

~ 700 végfelhasználó

~ 1 milliárd forintos éves árbevétel



Földmérési szolgáltató és kereskedelmi cég

Tulajdonos-cégvezető 25 éve a földmérés szakterületen 

7 év földmérési osztályvezetőként földhivatalban

A FOIF és RUIDE geodéziai műszergyártók hazai 

képviselője

Földmérési szolgáltatások, elsősorban kataszter



 Különböző szakterületek együttműködése

 Informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése

 Permanens állomások koordinátáinak meghatározása

 A kataszteri munkákhoz szükséges megfeleltetési 

eljárások végzése

Együttműködés



Referencia: a GNSS 
mezőgazdasági alkalmazása

2015. március 180 felhasználó 

2017.  március 580 felhasználó



Referencia: a GNSS 
mezőgazdasági alkalmazása II.

GNSS vevő, vezérlő egység, automata kormányzási rendszer
Termőterület adottságait figyelembe véve maximalizálja a hozamot

Pontosan oda és pont annyi tápanyagot, növényvédő szert és vizet 

juttat ki, ahol és amennyire a növénynek valóban szüksége van

Megszünteti az átfedést, rávetést, hézagmentes illeszkedést biztosít

http://www.claas.co.uk/products/easy/precision-farming/crop-sensor



Geodéta-NET előnyök
• Területi és időbeli korlátok ”mellőzve”

• Tervezhető költség

• Automatikus mountpoint (autoswitch)

• GNSS: GPS, GLONASS (opcionálisan GALILEO, BeiDou)

• Megrendelt szolgáltatás 8 munkaórán belül

• Telefonos ügyfélszolgálat 7/24



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

15/2013.(III.11.)VM. rendelet

1.§

1.aktív GNSS hálózat: folyamatosan üzemelő GNSS referenciaállomások 
hálózata, amely helymeghatározó alkalmazások széles körét szolgálja ki valós 
idejű-, illetve utólagos referenciaadatokkal;

3. bázisállomás: ismert, vagy az adott munkafolyamán meghatározott 
alapponton felállított GNSS vevőberendezés, amely ideiglenesen szolgáltatja 
a relatív helymeghatározásokhoz szükséges referenciaméréseket;

28. permanens állomás: ismert alapponton folyamatosan észlelő GNSS 
vevőberendezés;

5.§

(3) A térbeli geodéziai alapponthálózatokban és a GNSS mérések végzése 
során az ETRS89 európai földi vonatkoztatási rendszert kell használni.

felhasználás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

15/2013.(III.11.)VM. rendelet

47.§ (2) Amennyiben az alappont-meghatározás a GNSSnet.hu hálózattól
független, külső permanens állomásra támaszkodik, akkor az állomás
koordinátáit minden földmérési munkánál ismételten meg kell határozni a
hivatalos vonatkoztatási rendszerben, és csatolni kell a leadandó
munkarészekhez. A külső permanens állomás meghatározása és az új
alappontok meghatározására irányuló mérések között eltelt idő nem lehet
több 7 napnál.

56.§ (2) Részletpont-meghatározást a GNSSnet.hu hálózattól független,
külső permanens állomásra támaszkodva a 47. § (2) bekezdésének
betartásával kell végezni.

felhasználás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása
bázisállomás koordinátaszámítási jkv. – 1.



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása
bázisállomás koordinátaszámítási jkv. – 3.



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása
bázisállomás koordinátaszámítási jkv. – 4.



GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Ötödrendű alappontokként meghatározzuk a 
permanens állomások koordinátáit 

Webes felületről letöltési lehetőség:
• Igazolás, a felhasználó által kért időintervallumban a 

belépési és kilépési adatokkal
• A felhasznált bázisállomás(ok) aznapi 

meghatározásról készített számítási jegyzőkönyve
• A bázisállomásról készített pontleírás

Egyeztetés a FÖMI Geodéziai Igazgatóságával és a 
GNSSNET Szolgáltató Központtal



Kapcsolatok:
Értékesítés:
http://infobex.hu/szolgaltatas/geodeta

https://www.forgeo.hu/
Telefon: +36(70)337-1015

Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 (79) 523 – 166
E-mail: geodetanet@infobex.hu

http://infobex.hu/szolgaltatas/geodeta
https://www.forgeo.hu/
mailto:geodetanet@infobex.hu
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