Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz

RÖVID BEMUTATKOZÁS
AJÁNLOTT FEJEZETEI
1. Név: Csemniczky László
2. Születési év, hely: 1977., Budapest
3. Végzettség, szakképzettség:
-

okleveles földmérő és térinformatikai mérnök (BME, 2003)

-

műszaki térinformatikai szaktanácsadó (BME, 2016)

-

számítástechnikai programozó (Neumann János Szki., 1996)

4. Az elmúlt 15 év munkahely(ei) (vállalkozás, mérnöki tevékenység):
2000-től DigiKom Geodéziai és Térinformatikai Kft. (2008-tól ügyvezető)
5. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
- különböző építkezések építésgeodéziai munkáinak irányítása (társasházak,
középületek, csarnoképületek, stb.; többek között Nemzeti Színház, Művészetek
Palotája, MOM Park, Duna Tower ...);
- ingatlanrendezési, telekalakítási munkák végzése;
- részvétel az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése projektben alvállalkozóként;
- 2008-tól az ELMŰ-ÉMÁSZ területen kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatok
vezetékjogi munkáinak a koordinálása, a nagyfeszültségű hálózat üzemviteli
dokumentációinak készítése, illetve több régióban a teljes körű tervezési és kivitelezési
munkák irányítása;
- a piliscsabai rk. nagytemplom épületének külső és belső teljeskörű geodéziai
felmérése, homlokzatmérése és térbeli virtuális modellezése (VRML);
- a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Központi Épületének teljeskörű belső és külső
geodéziai felmérése;
- Budapest IV., X., XXII. kerület digitális közterületi műszaki térkép készítése és
térinformatikai szoftverfejlesztés;
- Budaörs város digitális közterületi műszaki térkép készítésének irányítása;
- a Nemzeti Kataszteri Program keretében számos település digitális földmérési
alaptérképének készítése;
- szintvonalas topográfiai térképek vektorizálása.

6. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
-

MFTTT tag 2015-től (Irm. 2139/2010)

-

gita Műszaki Térinformatikai Egyesület (részvétel az egyesület konferenciáinak
szervezésében és lebonyolításában az 1990-es évek végétől)

-

Cégünk tagja az MFGVE-nek

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

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarai tagság 2007. október 1-től. (01-12335)

-

Geodéziai tervezői jogosultság GD-T 2010. március 3-tól

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
-

Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat elnökségi tag 2013-2017 között

-

Ezalatt főbb tevékenységek:
o kivitelezési tervdokumentációk tartalmi követelményei /2017/
o E-közmű és M.2. tananyag kidolgozása /2014/

9. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
-

elnökségi tag

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában?
- Az egyéb célú geodéziai tevékenység szabályozása illetve a jogosultságok
rendezése után, a következő évek legfontosabb feladatának tartom a szakmabeliek
Kamarával szembeni ellenszenvének enyhítésére való törekvést.
- Budapestiként fontosnak tartom a tagság felét magában foglaló Budapesti- és Pest
megyei Szakcsoporttal való szoros együttműködést.
- A tagság átlagéletkora elég magas, ezért szükségesnek tartanám a fiatalok
megszólítását, és tájékoztatásukat már a diploma megszerzése előtt a kamarai
tagságról és a jogosultságokról.

