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SZAKMAI PROFIL 

Szakmai pályafutásom során a térképezési és térkép-felhasználási, alkalmazási, illetve az ezekhez 
kapcsolódó informatikai feladatok széles aspektusával találkoztam. A térkép előállítási feladatoktól 
fokozatosan eljutottam, ezek felhasználási lehetőségein, integrálásán keresztül, a térinformatikai 
rendszerek tervezéséig, majd fejlesztésüknek illetve bevezetésüknek irányításáig. 

Földmérőként végeztem kataszteri munkákat, terepi adatgyűjtés, klasszikus felmérési és sajátos célú 
geodéziai munkákat, kivitelezéseken és informatikai rendszerekhez is. 

Térinformatikusként alkalmaztam, feldolgoztam az így gyűjtött információkat, integráltam a térképet 
egyéb leíró adatokkal. 

Projektvezető-rendszertervezőként elvégeztem az ügyfeleknél az igényeik, lehetőségeik felmérését, 
immáron nem csak a térinformatikai problémák esetén, hanem közigazgatási illetve egyéb céges 
fejlesztések során is. Ezek alapján megterveztem, irányítottam a rendszer kialakítását, adattal való 
feltöltését, beüzemelését, illetve elvégeztem az ügyfelek betanítását, szupportálását. 

Minőségirányítási vezetőként elvégeztem ezen munkafolyamatok felügyeletét, ellenőrzését. 

Korábbi állásom megszűntével saját cégem, a PhgSys Kft, ügyvezetőjeként kamatoztatom a korábbi 
években megszerzett tapasztalataimat. Vállalkozásom célja, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsak az 
ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkáktól (épület feltüntetés, megosztás, 
összevonás, kitűzés, egyéb sajátos célú földmérési munkák) kezdve a tervezési alaptérképek 
készítésén, a mérnökgeodéziai feladatokon át, egészen a legkülönbözőbb igényeket kielégítő 
térinformatikai rendszerek térképi alapjainak valamint funkcionalitásának kialakításáig illetve a 
térképekkel kapcsolatos elemzési szakértési feladatokig. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a 
munkáimat rövid határidőre, magas minőségben végezzem. 

Az elmúlt közel 20 év szakmai tapasztalatai, a folyamatos szakmai továbbképzések, a Magyar Mérnöki 
Kamarai tagságom (kamarai szám: 06-1002), az ingatlanrendezői minősítésem (IRM 2119/2009), a 
teljes körű geodéziai tervezői engedélyem (GD-T/06/1002) illetve a geodéziai szakértői jogosultságom 
(SZGD/06/1002/H-2211/10) a garancia arra, hogy a rám bízott mindennemű feladatot a lehető 
legmagasabb színvonalon, az ügyfeleim maximális megelégedettségére végzem. 

Igazságügyi szakértőként (010229) a célom az, hogy pártatlan és szakmailag megalapozott 
szakvéleményemmel a bíróságok, a nyomozó hatóságok és magán megrendelőim munkáját segítsem, 
támogassam. 

A szakmai ars poeticám szerint, a munkavégzésem során cél az ügyfél által rám bízott feladat 
megoldása, a szakmai előírások, szabályok és hagyományok mindenre kiterjedő betartása mellett. 
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VÉGZETTSÉGEK 

1991  „B” jogosítvány 

1995 Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár 

Földmérő mérnök 

1998 UNIGIS magyarországi kara (SE-FFFK), Székesfehérvár 

Térinformatikai szakmérnök 

2003 Struktúra Minőségfejlesztési Kft., Budapest 

Belső auditor 

2003 Struktúra Minőségfejlesztési Kft., Budapest 

Minőségirányítási vezető 

2009 Magyar Mérnöki Kamara 

Teljes körű geodéziai terezői jogosultság (GD-T) 

2010 Magyar Mérnöki Kamara 

Geodéziai szakértői jogosultság (SZGD) 

2012 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Igazságügyi szakértő (földmérési és térképészeti szakterület) 

SZAKMAI GYAKORLAT 

1996 -tól Kataszteri munkák 

1998 - 2008 Térinformatikai (telephely nyilvántartási, közműszakági és várostervezési) 
 rendszerek tervezése, menedzselése, a hozzájuk szükséges adatok előállítása 

2005 - től Mérnökgeodéziai feladatok: vonalas létesítmények és nagyobb beruházások 
 előkészítési, geodéziai irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása 

2012 - től Közigazgatási és polgári perekben geodéziai szakértő tevékenység (jellemzően 
 határvonalak és építmények elhelyezkedése, kialakulása, időbeli folyamatok, 
 változások elemzése, ellenőrzése) 

KAMARAI TAGSÁG 

2009 -től Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 

 38 földmérő kollégával A Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport egyik 
 alapítója voltam 2010-ben. A Szakcsoport  elnökségi tagjaként a 2012. évi 
 lemondásomig feladatom a külső kommunikáció, webes megjelenés, 
 továbbképzések szervezése volt. 

2012 - 2016 Szegedi Igazságügyi Szakértői Kamara /jogszabály változás miatt megszűnt/ 

2016-tól Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

 2016-tól küldött, a mező- erdőgazdálkodási tagozat tagja, melyről a tagozati 
 tisztségviselőnek való jelölésem miatt mondtam le. 
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JELÖLTSÉGEK 

A kollégák megtisztelve bizalmukkal tagozati elnöknek, elnökhelyettesnek és elnökségi tagnak jelöltek, 
melyeket köszönettel elfogadtam, bár tudom, hogy tényleges esélyem tán csak az utóbbira van. 

Megválasztásom esetén a kamarai tagság fontosságának és a tagság fiatalításának hangsúlyozása 
helyett a kommunikáció reformjára helyezném a hangsúlyt. Olyan felületek és platformok használatát 
támogatnám, melyekkel a fiatalok ténylegesen megszólíthatók, bevonhatók a döntési folyamatokba. 
Olyan problémákkal kérdésekkel foglalkoznék, melyek ténylegesen érintik őket.  

Mindamellett megoldandó feladatnak tekintem a tagságon belüli generációs feszültségből fakadó 
ellentétek csökkentését és a munkáltatók ösztönzését a fiatal kollégák kamarai tagságának 
támogatására. 

A szakmai hitelünk megőrzése végett támogatom, hogy a kamarai ellenőrzési csoportokba mindenhol 
kerüljön be legalább egy földmérő, és ahol arra nem jogosult végez munkát, ott a munkáltatóval 
szemben a Kamara és a Tagozat indítson vizsgálatot és tegye meg a szükséges jogi lépéseket. 

Ennek folyományaként a jelenlegi továbbképzési rendszerünk átalakítását és a kollégáktól származó 
visszajelzések alapján digitális alapokra történő helyezését is támogatom. 

Tisztában vagyok vele, hogy a fenti célok megvalósításához leginkább pénz szükséges, ezért a 
tagsággal arányos forrás biztosításának elérése kiemelten fontos, mert annak hiányában a kollégák a 
Kamarát továbbra is egy szükséges rossznak fogják tartani (a szükséges jó helyett) és csak egy speciális 
adónemnek fogják tekinteni. Amennyiben ennek biztosítása nem sikerülne, akkor természetesen 
levonnám a konzekvenciát és önként felállnék megszavazott tisztségemből. 
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