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RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

AJÁNLATOTT FEJEZETEI 

 

1. Név: Dr. Szepes András József  

2. Születési év, hely: 1946. 11. 28. Budapest 

3. Végzettség: okl. földmérőmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: 

1985 egyetemi doktor BME Építőmérnöki Kar  

2005 FMMK Bory Jenő Mérnökdíj  

2008 Gyulafehérvári Egyetem díszdoktora (honoris causa doctor)  

2010 Zielinsky Szilárd díj MMK  

2015 MMK Geodéziai és Geoinformatikai tagozata Dr. Hazay István díj 

2019 Magyar érdemrend Lovagkeresztje  

Nyelvismeret: orosz, angol és német alapfokú 

4. Szakterület: geodézia 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): nyugdíjas 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kara, Székesfehérvár 

GEOINFO Alba Kft ügyvezetője 

Nyugdíjas és társadalmi szervnél dolgozó jelölt esetében az ezen állapotot, illetve 

munkahelyet megelőző utolsó szakmai munkahely ismertetése: 

1971-1974 Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalt terepi mérnöki munkák 

1974-1994 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara /NyME/ (jogelőd 

Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara) Geodéziai 

Tanszékén voltam oktató  

1982-1989 Kollégiumi nevelőtanár, majd Kollégium igazgató 1982 

1994-2012 NyME Geoinformatikai Kara Térinformatikai Tanszéke 

 2001-2011 tanszékvezető 

 2001-2010 továbbképzési és gazdálkodási dékánhelyettes 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

Szakképzettsége:  

1971 BME Építőmérnöki Kar okl. földmérőmérnök,  

1977 BME okl. geodéziai automatizálási szakmérnök  

Leuven-i Katolikus Egyetem - minőségbiztosítás a távoktatásban 

14 főiskolai, illetve egyetemi jegyzet szerzője, társszerzője 

25 szakmai cikk, illetve előadás szerzője, társszerzője 
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1974-2012 tanársegédként, adjunktusként, végül docensként oktató voltam a 

főiskolán, majd az egyetemi karon, kezdetben gyakorlatvezető, majd 1985-től a 

Mérnökgeodézia előadója a levelező szakon, 1994-től az Informatika 1-2-3 tárgyak 

tantárgyfelelős előadója minden tagozaton és szakon 

Több hazai és EU-s pályázat írója és projektmenedzsere (épület felújítások és 

bővítések, digitális tananyagfejlesztés stb.) 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tagja 

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)  

1996-tól Fejér Megyei Mérnöki Kamara,  

1997-től MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata  

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:  

1989-1996 A Mérnökegylet területi csoportjának társelnöke  

1996- Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnök (folyamatosan 6. ciklusban) 

1997-2001 MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata elnökségi tag 

2001-2013 között MMK GGT tagozati elnökhelyettes 

10. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?  

    alelnök vagy elnökségi tag 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? 

Mit tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, 

kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok:  

Elsődleges feladatnak tartom, hogy az új Elnökség az elnöki program mentén olyan 

munkatervet dolgozzon ki, mely támogatja Kamaránk elismertségét, megszűnteti a 

kamara iránti bizalmatlanságot, felszámolja a félreértelmezésen alapuló terület-tagozat 

ellentét gyanúját is.  

Miután a felsőoktatásban egyik fő kutatási területem a távoktatás módszertanának és 

minőségbiztosításának alkalmazása és fejlesztése, legszívesebben a szakmai 

továbbképzés feladatával foglalkoznék, melyet jelenleg is végzek a területi kamara 

szintjén. Nagyon fontosnak tartom a színvonalas tananyagok mellett a Kollégák 

igényeihez igazodó oktatási formák alkalmazását, színesítve a jelenlegi kínálatot.  

Kiemelten fontosnak tartom, hogy az MMK elnökségen belüli tevékenység mellett is 

folyamatos legyen minden vezetőnek a tagsággal való kapcsolata, mert csak így lehet 

a tagok igényének megfelelő kamarát kialakítani.  

Nagyon fontos feladata lehet az új Elnökségnek a területi kamarák és a tagozatok 

együttműködésének támogatása, ebben is szívesen részt vállalok.  

Nyugdíjasként és területi vezetőként viszonylag szabadabban tudom beosztani időmet, 

tudok alkalmazkodni a feladatok és a társak igényeihez.  

Kommunikáció terén jelenleg is folyamatosan használom az internet adta 

lehetőségeket, mind a levelezés, mind az online megbeszélések terén. 2020-tól 

megszerveztem a területi továbbképzés teljesen online lebonyolítását a stúdiótól a 

közvetítések lebonyolításáig.  

Aktívan alkalmazom a Teams, a Zoom, Messenger szoftvereket.  

Évek óta szerkesztem a területi kamara honlapját és hírleveleit.  

Természetesen alkalmazom a mobil telefónia lehetőségét is.  

 

 




