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Értékelés: 

Az idei „Szép Magyar Térkép” című pályázatra összesen 36 pályamű érkezett. A benevezett 

művek jelentős része papíralapú volt, hét turistatérkép kivételével, melyek papír és digitális 

formában is neveztek. A pályaművek tematika és ábrázolt terület tekintetében sokszínűek vol-

tak. Felhasználás szempontjából találkozhattunk terepi használatra (turistatérképek, turistaat-

laszok), és szobai használatra (falitérképek, országtérképek) szánt művekkel egyaránt. Ösz-

szességében elmondható, hogy a beküldött munkák többsége igényes térképészeti alkotás 

volt, ugyanakkor, a zsűri megjegyzése alapján, sajnos a korábbi éveknél kevesebb pályamű 

érkezett. 

 A Bíráló Bizottság a pályaművek díjazására nem állított fel kategóriákat. A bírálati szem-

pontokban az esztétika mellett a térképek újszerűsége is jelentős szerepet játszott. 

Öt pályamű szerzett helyezést (megosztott első és második helyen), egy különdíjban, ket-

tő pedig dicséretben részesült. 

 

A Bíráló Bizottság döntését követően a következő eredmények születtek: 

 

Első díjat nyert: Új turistautak Monor környékén [pályázó: Szarvas András / A&Z 1.1 Tér-

képműhely], valamint Zsámbéki-medence, Etyeki dombság [pályázó: Szarvas András / A&Z 

1.1 Térképműhely] 

Az első helyen végzett két, 1: 50 000-es méretarányú turistatérkép az esztétikai megjele-

nésével, valamint újszerűségével nyerte el a bizottság elismerését. Ezen színvonalas térképek 

erénye, hogy a turistatérképek fősodrától eltérő, a turisták által kevésbé látogatott területeket 

ábrázolnak. Továbbá kiemelendő, hogy mindkét térkép elérhető digitális formátumban is, 

amely manapság a kartográfiában is elengedhetetlen szemponttá kezd válni. 

 

Második díjat nyert: Tapolcai-medence [pályázó: Schwarcz Térkép], valamint Káli-medence 

és környéke [pályázó: Schwarcz Térkép] 

  A második helyen szintén két turistatérkép végzett. A pályaművek minőségiek, megfe-

lelnek a turistatérképek szakmai követelményeinek. Az első helyezettekhez hasonlóan, ezek a 

térképek is az újszerű területválasztásukkal érdemelték ki a dobogós helyezést. Mivel ezekről 

a helyszínekről ritkán készül turistatérkép, a művek hiánypótlónak nevezhetők.  



 

Harmadik díjat nyert: Fertő tó aktív térkép [pályázó: Cartographia] 

 Az 1 : 80 000 méretarányban készült szabadidőtérkép újszerűségével, valamint praktikus 

kialakításával nyerte el a harmadik helyet. A mű hűen tükrözi a kiadó szakmai színvonalát. 

Említésre méltó, hogy a termék egy „okostérkép”, mivel mobileszközt használva, a kiadó on-

line termékének, a FunIQ-nak segítségével bővebb információ érhető el a területről. A prakti-

kusságát tovább növeli a papírválasztás is, amelynek köszönhetően a térképre filctollal saját 

jegyzeteket, útvonalakat készíthetünk, majd egyszerűen letörölhetjük. 

 Meg kell említeni a kiadó egy másik pályaművét, a Bécs útikönyvet, amely gazdag útle-

írásaival és tematizált tartalmával nyerte el a Bizottság tetszését. 

 

Különdíjat nyert: Syria, Lebanon [pályázó: GiziMap] 
 Az 1: 750 000 méretarányú, Szíriát és Libanont ábrázoló térkép politikai aktualitásával 

nyerte el a Bizottság tetszését. A térkép rendkívül gazdag névrajzának, igényes kidolgozottsá-

gának köszönhetően egyértelmű elismerést érdemelt. A mű a kiadó korábbi években is díj-

nyertes térképeinek színvonalát képviseli.  

 

A zsűri dicséretében részesült munkák 
 

– Magyarország borvidékei [pályázó: Corvina Kiadó Kft.] 

 Az 1: 600 000 mértarányú tematikus falitérkép hazánk borvidékeit ábrázolja. A tematiká-

ban helyet kapnak a főbb pincesorok, műemlékek is. A térkép ízléses színválasztását és eszté-

tikus megjelenését a Bizottság dicséretben részesítette.  

 

– Gyula térkép 2016 [pályázó: Térkép Kft.] 

 A Gyulát ábrázoló várostérkép igényes, minőségi kartográfiai alkotás. Friss, időszerű, le-

tisztult mű, amely a várostérképek elvárásainak eleget tesz. A térkép esztétikus megjelenését 

és ábrázolását a Bizottság dicséretben részesítette. 

 

 

 

 


