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.. úgy mint, a…

Földmérők Mezőgazdaság

Önvezető 
járművek Drónok



A navigáció mai technológia szintje



Hazai, 4 műholdrendszerrel korrekciót szolgáltató a



Magyarországon elsőként

4 GNSS



2021. augusztus 16.



ELSŐKÉNT

2015-ben elsőként építettük ki a legnagyobb földi RTK hálózatot 
Magyarországon 53 darab bázisállomással

2021-ben ismét tudtunk elsők lenni

Az első multi-konstellációs RTK korrekciós szolgáltatás
Elsőként elérhető országos lefedettséggel



Geodéta-NET 2.0

100 %–ban az Infobex Kft. projektje:
- Saját tervezés
- Saját kivitelezés
- Saját üzembe helyezés
- Kizárólagos tulajdonos és üzemeltető az Infobex Kft.



Visszajelzések



Fejlesztésünk támogatója

Az Európai Űrügynökség nem tesz nyilatkozatot a projecthez kapcsolódóan, minden közzétett információ az Infobex Kft. állásfoglalása.



ESA

„Európai Űrügynökség, amelynek célja az űr békés feltárása és
felhasználása az emberiség érdekében. Az 1975 -ben alapított, 22
tagállamunkkal együtt azon dolgozunk, hogy feszegessük a tudomány
és a technológia határait, és elősegítsük az európai gazdasági
növekedést. Az űr a jövő, és az ESA révén mindannyian részei vagyunk.”
Forrás. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/11/This_is_ESA

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/11/This_is_ESA


Navigation Innovation and Support Programme

„A fő cél a PNT 
(Positioning, Navigation, and Timing) szektorhoz kapcsolódó 
innovatív koncepciók, technikák, technológiák és 
rendszerek létrehozása a teljes értéklánc 
mentén.”
Forrás: https://navisp.esa.int/element/innovation

https://navisp.esa.int/element/innovation


A következő lépés

A Geodéta-NET csapata bízik benne, hogy a felhasználókat és az
országhatáron kívül működő szakmai szervezeteket követi az itthoni
jogalkotó is, megtaláljuk a megoldást:
valóban minden területen használható legyen a legkorszerűbb
technológia!



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

http://geomentor.hu/
Telefon: +36 (20) 277-0582

Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 (79) 523 - 168
E-mail: geodetanet@infobex.hu

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


Köszönöm a figyelmet!
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