
Dr.  Csemniczky  László általános  és  középiskolai  tanulmányait  Budapesten  végezte.  1962 
nyarától  egy évig  a  Kartográfiai  Vállalatnál  dolgozott,  1963  szeptembertől  ösztöndíjasként  az 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karának hallgatója. Az egyetemi tanulmányai 
mellett tudományos diákköri dolgozatokat készített, amelyekkel díjat nyert. Építőmérnöki oklevelét 
1968-ban  szerezte  a  Budapesti  Műszaki  Egyetemen.  1977-ben  geodéziai  automatizálási 
szakmérnöki  oklevelet,  majd  1982-ben  műszaki  doktori  címet  szerzett  a  Budapesti  Műszaki 
Egyetemen.

1968-1980 között a Kartográfiai Vállalat 1. sz. Felmérési osztályán dolgozott kirendeltség vezető 
mérnökként, majd műszaki ellenőr és csoportvezető beosztásban.

1980-82 között  a Budapesti  Geodéziai  és Térképészeti Vállalat műszaki fejlesztőmérnökeként 
részt  vesz  a  digitális  térképfeldolgozási  technológiák  kidolgozásában  (közműnyilvántartás 
automatizálása és Szeged digitális földmérési alaptérkép adatbázis).

1982 szeptembertől a Budapesti Műszaki Egyetem Általános Geodézia Tanszékének egyetemi 
adjunktusa.  Oktatói  feladata  az  építő-  és  építészmérnök  hallgatók  oktatása.  Fontosabb  oktatott 
tantárgyak nappali és szakmérnöki tagozaton: Geodézia I-II, Vermessungskunde I-II, Surveying I-II, 
Ipari Geodézia, Geodéziai automatizálás, Közművek és nyilvántartásuk, Városirányítási és AM/FM 
információs  rendszerek,  Térinformatika,  valamint  terepgyakorlatok  vezetése.  Előadásokat  tart  a 
BME Mérnöktovábbképző Intézetében is.

1984-től Földmérő irodát indít, mely jogutódjaként 1993 megalakította a DigiKom Geodéziai és 
Térinformatikai Kft-t. Ennek megalakítás óta ügyvezető igazgatója.

Széleskörű  nemzetközi  kapcsolatokat  alakított  ki,  1983-1986  között  a  FIG  (Nemzetközi 
Földmérő Szövetség) 6. Engineering Surveys Commission titkára, 1988-1993 FIG CAD/CAM ad 
hoc bizottság elnöke.

1990-ben alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamara Földmérők és Térképészek Tagozatának.1993-
tól részt vesz a még egyesületként működő Mérnöki Kamara, majd a Mérnök Egylet munkájában. A 
köztestületként  működő  Magyar  Mérnöki  Kamara  megalakulása  óta  személye  meghatározó  a 
Geodéziai  és  Geoinformatikai  (korábban  Földmérési,  Térképészeti  és  Térinformatikiai) 
Tagozatának  tevékenységében.  1997-től  a  tagozat  elnökhelyettese,  majd  1999 és  2005 között  a 
tagozat elnöke. 2005 és 2009 között szintén tagozat alelnökeként vett részt a kamarai munkában. 12 
évi  tagozati  tisztségviselői  munkája  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  geodéziai  szakterületen  is 
rendeződtek a korábbi zavaros jogosultsági viszonyok.

A  Magyar  Mérnöki  Kamarában  végzett  munka  mellett  más  hazai  egyesületekben  is  aktív 
tevékenységet  végez.  A  gita  Műszaki  Térinformatika  Egyesület  alapítója  és  az  1993-as 
megalakulása óta elnöke. Korábban a Magyar Földmérési, Térképészeit és Távértékelési Társaság 
elnökségi tagja volt, jelenleg a Mérnökgeodéziai szakosztály elnöke. A DigiKom Kft. a Geodéziai 
és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületének tagja.

Az 1990-es évek közepén, több éven keresztül, tanszékvezető-helyettesi feladatokat is ellátott.
Német (1984) és angol (1987) középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 
Tervezői és szakértői engedélyei:  a) GD-T geodéziai vezető tervező, b) F-T-a,b,d,i,j földmérési 

és  térképészeti  szakértő,  c) SZGD  mérnökgeodéziai  szakértő,  d) Ingatlanrendező  fölmérői 
minősítés.

Kitüntetései: 1971 Kiváló dolgozó, 1975 Térképészet kiváló dolgozója, 1985 Rektori dicséret.
Szakmai pályafutása során 32 magyar nyelvű és 14 idegen nyelvű publikációja jelent meg.


