VIDOVENYECZ ZSOLT
MMK-GGT Elnökségi tag-jelölt
RÖVID BEMUTATKOZÁS

1. Név:

Vidovenyecz Zsolt

2. Születési év, hely:

Békéscsaba, 1975

3. Végzettség, szakképzettség: Okl. földmérő és térinformatikai mérnök,
Okl. mérnök-közgazdász
4. Az elmúlt 15 év munkahely(ei) (vállalkozás, mérnöki tevékenység):
Argon-Geo Kft. – informatikai vezető
Azimut Hungária Kft. – ügyvezető, földmérő- térinformatikus mérnök
Mott MacDonald Magyarország Kft – CAD – GIS – BIM csapat vezető
5. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Már az egyetem alatt is dolgoztam, közműtérképek digitalizálásában
A Bentley Systems magyarországi képviseleténél tanácsadó mérnökként
dolgoztam, itt ismertem meg a MicroStation szoftvert és a teljes műszaki
szoftverkínálatukat, amely azóta is az alapszoftver a mérnöki munkáimban.
Utána egy magyar tulajdonú geodéziai cég informatikai vezetője voltam, majd
egy saját cégben folytattam. Számos útépítés és kereskedelmi-ipari létesítmény
irodai feldolgozásában vettem részt, különféle CAD-GIS rendszerek alatt.
Hozzávetőlegesen 300 km digitális autópálya törzskönyv feldolgozásán is részt
vette, ezen felül változatos ingatlannyilvántartáshoz kötődő munkáim voltak.
Az utóbbi években egy világméretű angol mérnöki tanácsadó cég CAD-GISBIM csapatában dolgozok. Nagyobb projektjeim Norvégiában, az Egyesült
Királyságban, Katarban és Szingapúrban voltak, illetve vannak. Behatóan
ismerem a nagyvállalati munka környezetet, több ország szabványait és a
magyartól

eltérő

munkamódszereket.

Járatos

vagyok

a

BS1192-es

adatmegosztási szabvány alkalmazásában, a Common Data Environment jellegű
projektszerverek felépítésében, működésében és korlátait is ismerem. Követem
és alkalmazom a BIM szemléletet, a 3D-s modellezést és figyelem az ezzel
kapcsolatos külföldi eredményeket és szabályozásokat.

6. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: (nincs)
7. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
Tagozat: Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat – Budapest, kb. 2012-től
8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: (nem volt)
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?
-

Számomra talán a legfontosabb: külföldi munkatapasztalatomon keresztül látom azt
a lényegi különbséget, ami az itthoni gondolkodásmód és a külföldi között van.
Sokkal feltűnőbbek számomra azok a korlátok, amiket az itthoni emberek magukban
és maguknak emelnek, emiatt csak korlátozott célokat képesek kitűzni és elérni.
Hiába vagyunk sokszor okosabbak, de nem vagyunk eredményesebbek.

-

Korszerű és előremutató, reális célokat megfogalmazó, betartható és egyértelmű,
külföldi példákon is alapuló geodéziai szabályzatok kialakítása előzetes
egyeztetéssel, digitális mintaállományokkal és részletes útmutatókkal. Kisebb és
nagyobb geodéziai cégek együttes bevonása, egységes termékfejlesztéssel: pl. mi
várható el egy helyszínrajz készítése kapcsán és mi számít feláras tevékenységnek.
Egységes réteg és blokk definíciók, mintaállományok, lapkeretek, beállító fájlok
publikálása.

-

Jogszabály tervezetek szélesebb körű egyeztetésének kezdeményezése (és nem csak
akkor, amikor már megjelent a Magyar Közlönyben…)

-

Segítség az állami földmérés céljának meghatározásában, új, egységes felmérési
rend kialakítása, állami program a térképfelújítások, térképhelyesbítések hosszútávú
programjának kidolgozása ügyében (természetbeni állapothoz képest többméteres
eltérést mutató digitalizálások tervszerű korrekciója – 3-5 évre előre tervezhetően!)

-

DAT szabvány értékelése, korszerűsítése az eddigi tapasztalatok és a jövő fejlesztési
irányai alapján. Együttműködés a legelterjedtebb CAD rendszerekkel, nyitás a
jövőbeli BIM rendszerek felé. Mit tudunk és mit szeretnének a megrendelőink? Mi
az, ami felesleges, ami nem egyértelmű?

-

Jobb kommunikáció a megrendelők és más mérnöki szakágak felé. A nem geodéta
építőmérnök kollégáink a legfőbb megrendelőink. Ne egy rossz geodétát akarjunk
képezni belőlük, hanem jó Megrendelőt!

-

Hatékonyabb földhivatali ügyintézés az akadályok és a szubjektív tényezők
lebontásával. Egy munka esetén pontosan azonos követelményeknek kell megfelelni
Záhonyban, mint Szombathelyen!

-

Külföldön dolgozó kollégák, főként a fiatalok bevonása. Mi az, ami kint máshogy
működik és jobb? Külföldi tapasztalatok beszámítása a magyar minősítésekbe,
magyarországi munkatapasztalatok beszámítása a külföldi minősítésekbe.

