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Miután érdekelte a földmérési munka, 
ezen belül a helyszíni munka részét 
képező mérési feladatok, 2001-ben 
földmérési technikusi szakvégzettsé-
get szerzett a budapesti Varga Márton 
Kertészeti és Földmérési Szakképző 
Intézetben. Szeretette a szabadságot, 
a szabadban lenni, mérni és autót 
vezetni, szabadidejében motorozni és 
barátaival horgászni, bolondozni.

Az egykori kolléga, Sándor József így 
emlékezett meg róla:

Oláh Zoli barátom – úgy érzem – 
különleges volt, őt nem az adatai jel-
lemezték, hanem a hozzáállása. Neki 
a földhivatal volt az élete, legfőképp 
a helyszínelés, a földmérés. A fővá-
rosban és besegítve Pest megyének, 

végigcsinálta a kárpótlást, valamint 
az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetést. A kettő között Budapest tel-
jes digitális átalakításához kapcso-
lódó ellenőrző, kiigazító méréseket 
és persze mellette a folyamatos napi 
ügyek, beadványok mérését is lelke-
sen végezte.

Mindeközben ő volt a társaság 
nevettető, vidám alakja is.

Több mint harminc évet dolgoztunk 
együtt, és ez alatt kialakult egy közös 
mániánk. Lestük, kerestük a jellegze-
tes régi vagy új épület-/építménycsú-
csokat, s tornyokat, s amelyet alkal-
masnak ítéltünk, azt menthetetlenül 
bemértük leendő tájékozási pontnak. 
Úgy érzem, azzal tudok a leginkább 

méltóan megemlékezni róla, ha 
most ide idézek néhány különleges 
magaspontot, így kiáltva utána: Jó 
utat az égi hegyekben!

 – Kaán Károly Kilátó a Hárs-hegyen
 – Gellérthegy – Szabadságszobor (a 

pálmaág két végpontja)
 – Zoli-kémény (Budafoki út 52.)
 – ORFK (Teve utca) 
 – Az Elefántház tornya az Állat-

kertben 
 – A nagytétényi víztorony
 – Megyeri híd (Pest felőli pilon)
 – Megyeri híd (Buda felőli pilon)

Mi munkatársak és barátok a sza-
badságot és a terepi munkát szerető, 
vidám kedélyű és viccelődő Oláh Zolit 
őrizzük meg emlékezetükben.

Végzős egyetemisták

2019. január 28-án az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karának 
Geoinformatikai Intézetében 17 nap-
pali és 8 levelező tagozatos, végzős hall-
gató adott számot a GEO-ban eltöltött 
évek alatt megszerzett tudásáról és 
szakmai felkészültségéről. Az eddigi 
szokások szerint a vizsga első részé-
ben a hallgatók megvédték szakdol-
gozatukat. A választott témák szinte a 
szakterület egészét felölelik, valameny-
nyi dolgozatban jelen vannak a legkor-
szerűbb technológiák, mely mutatja az 
újabb generáció érdeklődését a felmé-
résben és feldolgozásban jelen lévő 
új technikai eszközök és lehetősé-
gek iránt. A védést követően a komp-
lex záróvizsga a kihúzott tételekre a 
felkészülési időt követően adott fele-
letekkel folytatódott. Mindkét záró-
vizsga bizottság – melyben a szakmai 
szervezetek képviselői is jelen voltak, 
mind a szakdolgozati védések, mind 
pedig a szóbeli feleletek alapján elé-
gedetten nyilatkozott a végzős hallga-
tók felkészültségéről.

Az államvizsgát a 17 nappalis és 
8 levelezős hallgató sikerrel abszol-
válta. Sokuk már a hetedik szemesz-
ter alatt leendő munkahelyén dolgo-
zott. Akik még ezt követően keresnek 
érdeklődési körüknek megfelelő állást, 

azoknak sem lesz nehéz dolguk, hiszen 
hetente érkezik Intézetünkbe megke-
resés, amelyben jelzik, hogy szívesen 
fogadják a friss diplomás fölmérő- és 
földrendezőmérnököket.

2019 januárjában Földmérő és 
földrendező mérnök alapszak, 
geoinformatika specializáción vég-
zett hallgatók:

Adorján Erik, Bokor Sára, Csarnai 
Attila, Éder Bálint, Epresi Konrád, 
Evanics Tamás, Friss Benjámin, Gál 
András, Gyarmati Máté, Hábel Sára, 
Héder Mária Mercédesz, Horváth 
Cristopher, Jakli Norina, Madar Dávid, 
Majer Attila, Marková Orsolya, Papp 
Tamás, Petrétei Boglárka Alexia, Rábel 
Roland, Rassányi Zsófia, Rumi Márk, 
Sebők Olivér, Szabó Péter, Timár Bálint, 
Thomka Dávid.

*
Az ELTE Térképtudományi és 

Geoinformatikai Tanszékén az idei 
téli vizsgaidőszakban egy hallgató, 
Gebei László államvizsgázott sikeresen. 
Diploma dolgozatának címe: A Margit-
vonal térinformatikai rekonstrukci-
ója. Témavezetője: Elek István volt.

*
A Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetemen (BME) 
műszaki térinformatika szakirányú 
továbbképzés keretében 2018 szept-
emberében Szabó Levente szerzett 

oklevelet. Diplomadolgozatának címe: 
Önkormányzati térinformatikai rend-
szerek kisvárosi igényekhez.

A téli vizsgaidőszakban, 2019 január-
jában a Geoinformatika-építőmérnök 
(BSc) ágazaton (geodézia speciali-
záció) az alábbi hallgatók végeztek 
és védték meg diplomamunkájukat: 
Berényi Balázs (Légi fotók feldolgo-
zása a lefejtett mészkő térfogatának 
kiszámításához), Bottlik Gábor (A 
dunavecsei Petőfi Sándor Általános 
Iskola rekonstrukciójának támoga-
tása fotogrammetriai és geodéziai 
módszerekkel), Kocsis Péter (A Duna 
partfalainak magassági mozgás-
vizsgálata Budapesten), Okolicsányi 
András (Vasbetonszerkezetek geomet-
riai modellezése pontfelhő alapján), 
Deli Dániel (QDaedalus rendszerrel 
végzett földrajzi helymeghatározás 
pontossági vizsgálata).

Valamennyi frissen végzett hall-
gatónak gratulálunk az eredményes 
védéshez és záróvizsgához, és kívá-
nunk a jövőre nézve szakmai sikere-
ket, magánéletükben egészséget és 
boldogságot!

Balázsik Valéria–Gercsák 
Gábor–Homolya András

Hírek


