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Az ebédet követő megbeszélésen 
még sok érdekes információ került elő 
a BEV szervezeti felépítéséről, a hiva-
talok számáról, a hivatali apparátus 
nagyságáról, a létszámgazdálkodásról, 
valamint a magyar vonatkozású párhu-
zamokról. Busics Imre osztályvezető úr 
az alaphálózattal kapcsolatos feladatok-
ról beszélt, majd érdeklődve hallgatta 
a nyugati szomszédunknál alkalma-
zott módszereket. A földmérési széles 

látókörűséget nagyban segítette ez a 
szakmai kirándulás. Szívélyes és baráti 
légkörben zajlott le az egész talál-
kozó. Ebben oroszlánrésze volt Imrek 
Erich barátunknak. Természetesen az 
ő részére is vittünk ajándékot, megkö-
szönve az előkészítői, szervezői, tol-
mácsolói, kalauzolói tevékenységét, 
azaz társházigazda szerepét. A hivatal-
vezető úr és kollégái meghívást kap-
tak egy majdani szombathelyi közös 

találkozóra, ahol a magyar kataszter 
bemutatása lesz a fő téma. A szerve-
zésben szintén számítunk Erich bará-
tunk segítségére.

Az eseményről német nyelven beszá-
moló található a BEV holnapján:
http://www.bev.gv.at/portal/page?_
pageid=713,2931782&_dad=portal&_
schema=PORTAL

MFTTT Szombathelyi Csoportja

Hírek

Vezetőváltás a 
székesfehérvári GEO élén

Dr. Busics György, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézetének egye-
temi docense, intézetigazgatója 2018. 
június 4-én lett 65 éves. A törvényi sza-
bályozás értelmében vezetői megbíza-
tása ezzel megszűnt, így az intézet veze-
tését a továbbiakban dr. Pődör Andrea 
egyetemi docens veszi át.

Busics György a Vas megyei Horvát-
zsidányból – a szombathelyi középisko-
lás és a budapesti egyetemi éveket köve-
tően – került Székesfehérvárra, és vált 
igazi fehérvárivá. 37 éve a GEO okta-
tója, elkötelezett híve az intézmény-
nek és a városnak. Ezt hangsúlyozta dr. 
Cser-Palkovics András Székesfehérvár 
polgármestere, aki részt vett a kollé-
gánknak szervezett ünnepségünkön, 

és munkája elismeréseként polgármes-
teri elismerő oklevelet és érmet ado-
mányozott részére. A kar nevében dr. 
habil Györök György dékán köszönt 
el tőle, majd jelenlegi és volt kollégák, 
geósok idézték fel az együtt töltött éve-
ket, emlékeket.

Kollégánk szakmai elismertségét 
és oktatói tevékenységét fémjelzi, 
hogy az ország számos részéből jöt-
tek el olyan egykori tanítványok, akik-
nek Busics György a geodétapályán 
való indulásában nagy szerepet vál-
lalt, szakdolgozatuk készítése során 
konzulensük volt, és velük azóta is 
szakmai, baráti kapcsolatot ápol. Bár 
az aktív oktatói pályafutás ezzel lezá-
rult, de kollégánk tapasztalataira, 
szakmai tanácsaira a továbbiakban is 
számítunk, és bízunk benne, hogy a 
GEO életében nyugdíjasként is részt 
vesz.

Az intézetigazgatói teendőket 2018. 
június 5-től dr. Pődör Andrea egyetemi 
docens látja el, aki 2006 óta a GEO 
oktatója. Pődör Andrea az ELTE-n tér-
képész- és angolszakfordítói-diplomát 
szerzett, majd ugyanitt 1998-ban nyerte 
el PhD fokozatát. Ezt követően a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a 
Rendőrtiszti Főiskolán szerzett felsőok-
tatási tapasztalatok birtokában került 
az akkor még a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemhez tartozó Geoinformatikai 
Karra, Székesfehérvárra. A GEO-ban, 
a Térinformatika Tanszéken – kezdet-
ben főiskolai docensként, majd egye-
temi docensként – eltöltött 12 év alatt 
több tantárgynak is tárgyfelelős okta-
tója volt, megbízott tanszékvezetői 

feladatokat látott el. A nemzetközi 
tudományos életbe több területen is 
bekapcsolódott, és számos projekt-
ben közreműködött. Mint a CEEPUS 
Applied Geoinformatics (CEE-GIS) 
hálózatának helyi koordinátora, támo-
gatja a kollégák és hallgatók csere-
programban történő részvételét, 
illetve ő maga is részt vesz mind az 
ERASMUS, mind a CEEPUS oktatócsere 
programjában. 2004 óta az MFTTT 
Kartográfiai Szakosztály tagja, 2011-
től a Térinformatikai Szakosztály tit-
kára, 2014-től az MTA Földtudományok 
Osztálya Természetföldrajzi Tudo-
mányos Bizottságának tagja, hogy 
csak néhányat említsünk szakmai-tár-
sadalmi tevékenységi köreiből.

Vezetői célkitűzései között a követ-
kezők szerepelnek: a jelenlegi oktatói 
létszám mellett is hatékony és hagyo-
mányosan gyakorlatorientált, magas 

Dr. Busics György
Dr. Pődör Andrea
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színvonalú képzés; a nappali tagoza-
ton a hallgatói létszám csökkenésé-
nek megállítása, piaci igények sze-
rinti növelése; az ipari kapcsolatok 
ápolása; hazai és nemzetközi pályáza-
tokban való részvétel; a jelenlegi szak-
irányú továbbképzések megtartása, 
bővítése; az intézethez köthető selmeci 
hagyományok ápolásának támogatása. 
Ezeken felül fontosnak tartja a kapcso-
latok ápolását a szakmával, a szakmai 
vezetéssel, valamint a szakmapolitikai 
intézményekkel és cégekkel. 

Dr. Busics Györgynek az ÓE AMK 
GEO valamennyi oktatója, dolgozója, 
egykori és jelenlegi tanítványa nevé-
ben köszönjük munkáját, és kívánunk 
jó egészséget, boldog nyugdíjas éve-
ket! Dr. Pődör Andreának vezetői meg-
bízatásához gratulálunk, és kívánjuk, 
hogy intézetigazgatói tevékenységével 
a GEO jó hírét öregbítse, a továbbiak-
ban is megőrizve az intézményünkről 
alkotott kedvező szakmai megítélést!

Balázsik Valéria

***

Az Óbudai Egyetem 
AMK Geoinformatikai 
Intézetének végzősei a 
2017–18-as tanévben

Négy éve annak, hogy a székesfehérvári 
GEO kivált a Nyugat-magyarországi 
Egyetemből és csatlakozott az Óbudai 
Egyetemhez. Az ugyancsak fehér-
vári székhelyű Alba Regia Egyetemi 
Központtal egyesülve létrehozták az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karát. Az idén végzett földmérő- és 
földrendezőmérnökök többsége már 
ezen az egyetem kezdte meg és fejezte 
be tanulmányait. A január 29-én és 
június 25-én megtartott záróvizsgákon 
összesen 32-en védték meg szakdolgo-
zatukat, és egyidejűleg sikerrel állam-
vizsgáztak. Ennek eredményeképpen 
július 6-án huszonhatan földmérő- és 
földrendezőmérnöki oklevelet (nyelv-
vizsga hiányában igazolást) vehettek át 
geoinformatikai szakirányon:

Balogh Dániel Attila,
Borsföldi-Nagy Dorina,
Boda Kristóf, Bódai Nimród,
Czerula Gergő, Dombi Bálint,
Fésüs Csaba, Gáti Bence,

Geletei Máté, Hegedűs René Imre,
Homor Regina Szimonetta,
Horváth Gábor, Jéger Róbert,
Kiss-György Eszter,
Kovács Krisztián, Kőnig Roland,
Molnár Edit, Nyárai Milán,
Pál Áron Zsolt, Pelikán Márk,
Péntek Viktor, Regdony Máté,
Salamon Gábor Mihály,
Szijártó Zsuzsanna, 
Szabó Marianna, Török Mária 

Anna
Hatan végeztek földmérő- és 
földrendezőmérnök szakon földren-
dező szakirányon:

Bacsa István Balázs,
Hernández Alfréd Marino,
Kovács Krisztián Imre, Papp Ildikó
Sasvári István, Takács Boldizsár

A szakdolgozati témák változatosak 
voltak, jellemzően gyakorlati felada-
tot tartalmaztak, és valamennyiről 
elmondható, hogy modern eszközök 
felhasználásával, korszerű technológiák 
alkalmazásával készült. Több dolgozat is 
az akkreditált szakmai gyakorlati helyek-
ről hozott témát dolgozott fel, amihez 
a hallgatók a mérésekhez eszközt, a fel-
dolgozáshoz szoftverhozzáférést kaptak 
a szakmai cégektől. Ez nagy segítséget 
jelentett mind a dolgozatot készítők-
nek, mind pedig intézményünknek, 
amit ezúton is köszönünk!

Az utóbbi időkben gyakoribbá vált, 
hogy szakmai cégek, partnerek keres-
nek végzős hallgatókat, így friss diplo-
másainknak nem lesz gond az érdeklő-
dési körnek és egyéb szempontoknak is 
megfelelő munkahelyet találni. Többen 
már az utolsó félévben is alkalmazásban 
álltak, és mostantól mérnöki munkavál-
lalóként folytatják eddigi tevékenységü-
ket. Sajnos, még ma sem sikerült min-
den államvizsgát tett hallgatónknak 
valódi „oklevelet” átadni, annak felté-
tele ugyanis a nyelvvizsga. Reméljük, 
hamarosan sikerül azoknak a végző-
söknek is nyelvvizsgát szerezniük, akik 
most annak hiányában csak „igazolást” 
vehettek át.

Valamennyi végzett hallgatónknak 
gratulálunk, kívánunk jó munkahelyet, 
szakmai sikereket, boldog magánéletet, 
és mindnyájukat visszavárjuk rendezvé-
nyeinkre, vagy csak egy rövid beszámo-
lóra a „PirosAlma Materbe”.

Balázsik Valéria

Mesterfokozatú 
térképészek (MSc) 
az ELTE-n

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékén az idén 
húsz hallgató védte meg diplomamun-
káját és államvizsgázott sikeresen.

 – Aguera Márk: A Világtenger norvég 
nyelvű földrajzinév-tára.

 – Eszényi Krisztián: Épületen belüli 
navigációs segéd.

 – Farkas Réka: A Görög–Kerekes-
atlasz vármegyetérképeinek adat-
bázisa.

 – Gerzsenyi Dávid: Geomorfometriai 
alapú felszínmozgás-veszélyességi 
becslések a Gerecse területére.

 – Gyenese Tamás: A balatoni náda-
sok tér- és időbeli dinamikájának 
térképezése a vízszintváltozások-
kal összefüggésben.

 – Horváth Gábor Roland: Magyar 
földrajzi nevek angol nyelvre for-
dítása.

 – Kiss Judit: Kollaboratív kartográfia 
a köznevelésben.

 – Kiss Veronika Flóra: Útvonaltervezés 
turistaút-hálózaton.

 – Kováč Anna Rebeka: Az 1950 és 
1990 közötti katonai topográfiai 
térképek jelkulcsainak összehason-
lítása.

 – Nyőgéri Gábor: Térinformatikai 
adatokon alapuló digitális, raszte-
res térképsorozat előállítása.

 – Rapcsán Klaudia: Német etnikai 
tömbök interaktív vizualizációja 
a weben.

 – Rátvai Dániel: Tematikus térképek 
készítése D3.JS függvénykönyvtár 
segítségével.

 – Takács Tibor: Középső-ferencvárosi 
klímazónák változásának térképi 
bemutatása.

 – Torday Lilla Kinga: A két Teleki-
expedíció térképészeti vizsgálata.

 – Varga Ferenc: Nyílt forráskódú tér-
képes adatbázis-kezelő és -megjele-
nítő a weben.

 – Veress Orsolya: Térképes szabad 
asztal kereső.

Térképész MSc diplomát első ízben 
szereztek a Stipendium Hungaricum 
magyar állami ösztöndíj keretében 
nálunk tanuló külföldiek.

 – Ahmed M. Z. Adwan (Palesztin 
Autonómia): Spatio-temporal 


