
A  Magyar  Mérnöki  Kamara  Geodéziai  és  Geoinformatikai  Tagozatának  kibővítet 
elnöksége  a  1/2018.  (06.05.)  határozatával  a  Hazay  István  díjat  Feilné  Győry 
Zsuzsanna mérnök asszonynak ítélte oda.

Laudáció

Feilné Győry Zsuzsanna 1956.09.01-én született Nógrád megyében, Kisterenyén. 

Középiskolai  tanulmányait  is  itt  folytatta,  miközben  tájékozódási  futóként  került 
közelebbi kapcsolatba a térképekkel. Az egyik országos versenyen, „GEO”-s sporttársa 
révén  szerzett  tudomást  a  térképkészítés  elsajátításának  lehetőségéről  a 
Székesfehérvári Földmérési Főiskolán.  

1978-ban végzett az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési, Földrendezői Főiskolai 
Karán földmérő szakon. 

Elhivatottsága,  a  hely  és  kor  kihívásainak  megfelelő  jobb  és  minőségi  munkák 
végzéséhez  az  élethosszig  tartó  tanulás  keretében,  munkája  mellett  1991-ben 
Mérnöküzemgazdász,  1996-ban  Térinformatikai  szakmérnök,  1998-ban  NKO  DAT 
projekt, 2014-ben Mérnöktanár diplomát szerzett. 

Szakmai minősítései: 

 Ingatlanrendező Földmérői Minősítés (1990)
 Hites Bányamérő (1997)
 Belső auditor ISO 9001 (1998, 2000)

Jogosultságai:  GD-T, GD-Sz

Szakmai  tevékenysége  széleskörűen  lefedi  a  szakterület  különböző  magyarországi 
helyszíneit és feladattípusait. 

Műszaki ügyintéző a Kartográfiai Vállalat ózdi kirendeltségén; belső ellenőr, kárpótlási 
csoportvezető  a  Nógrádi  Szénbányák  Vállalat  Tervező-  és  Földmérő  Irodáján 
Salgótarjánban, majd annak többszöri átszervezését követően a jogutódként létrejött 
GEOFOR Kft-nél, (melynek Ő a névadója).

Műszaki  ellenőr,  térinformatikai  irodavezető  a  Geodézia  Kft-nél  Szekszárdon;  MEO 
csoportvezető, majd osztályvezető a Pécsi Geodézia Kft.-nél.

Pályafutása  során  a  geodézia  széles  területét  átfogó  munkavégzésre,  a  munkák 
ellenőrzésére  és  szervezésére  volt  lehetősége.  Kataszteri  munkák  területén  EOTR 
felmérés, kárpótlás, részarány kitűzés feladatai a DAT, BEVET, KÜVET készítésében. 



Kiemelt projektjei közül legjelentősebbek a digitális alaptérképek készítése a Budapest 
XX. kerület, Szigetvár és térsége 13 településsel, Eger, Szekszárd, Törökbálint digitális 
alaptérképeinek készítése.

Mérnökgeodézia  területén,  megvalósulási-,  távvezetéki-,  bányatérképek  készítése 
ellenőrzése,  mozgásvizsgálat,  darupályák  kitűzése,  ellenőrzése,  egyéb  épületek, 
műszaki  létesítmények  kitűzése  volt  a  feladata.  Térinformatika  területén  több 
térinformatikai rendszer kidolgozásában és adatfeltöltésében vett részt. Ilyenek voltak 
a  MOLING,  NYÍR,  KIR,  KÚTINFÓ  rendszerek.  Közmű  területén  különböző  szakági 
térképek  (KÖF,  KIF)  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  vezetékjogi  munkák  készítésében  és 
ellenőrzésében, irányításában vett részt. Mérnökgeodéziai  tevékenysége elsősorban 
az  olaj-  és  gázipar  területén  megvalósuló  nagyberuházások  geodéziai  munkáihoz 
kötődik. 

2002 óta tagja a Magyar Mérnöki Kamarának. A Baranya Megyei Mérnöki Kamarában 
2003-tól  igen  aktív  tevékenységet  folytat.  2005-től  elnöke  a  BMMK  Geodéziai  és 
Geoinformatikai  Szakcsoportjának,  melynek  sikeres  működése  és  szélesebb  körű 
elismertsége  a  szervezésének  és  munkájának  köszönhető.  Kezdeményezésére  a 
Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalapította „Az Év Mérnöke ….” díjat, amellyel 
minden évben négy,  arra érdemes mérnök kaphat elismerést és ismertséget.   -  A 
BMMK  Geodéziai  és  Geoinformatikai  Szakcsoportjából  eddig  öt  mérnöktársunk 
részesült ilyen kitüntetésben. –

Hasonlóan előbbihez, kezdeményezte tagozatunknál is országos díj létrehozását.

A  Tagozatunk  képviseletét  látta  el  6  éven  keresztül  az  Ingatlanrendező  Földmérő 
Minősítő Vizsgabizottságban 2008-2013 között, 

2009-től  a  Magyar  Mérnöki  Kamara elnökségi  tagja,  ahol  2017-től  a 3.  periódusát 
kezdte meg.  2010-2015 között az MMK Feladat  Alapú Pályázati Bizottságnak tagja. 
2013 őszén Barsiné Pataky Etelka elnök asszony felkérésére az MMK új továbbképzési 
szabályzatának kidolgozásában vett részt.

2010-től Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja.

2011  áprilisától  a  Pécsi  Tudomány  Egyetem  munkatársaként  a  mérnökök 
továbbképzését szervezi, amely legfontosabb tevékenységeként lefedi Baranya, Tolna 
és Somogy megyék Mérnöki Kamaráinak igényeit. 

Személyes életútja úgy alakult, hogy 4 megyében élt hosszabb ideig (Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád, Tolna, Baranya), és szinte az egész ország területén dolgozhatott. 
Ebből a speciális  helyzetből  adódóan lehetősége nyílt  arra,  hogy megismerhesse a 



vidéken dolgozó mérnökök problémáit. Tisztában van a nehézségeikkel, ezért célja a 
közös érdekérvényesítő szakmapolitikai fellépés, valamint a szakmai képzés erősítése, 
hogy minőségi munkát tudjanak végezni tagjaink.

Kamarai Díjai:
Zielinszki Szilárd Díj 2016.

A szakmai,  valamint a tagozati érdek képviselete érdekében végzett munkáját és a 
jövő mérnökei számára is  példát  adó tevékenységét a Tagozat kibővített elnöksége 
2018. évben a Hazay István díj adományozásával ismeri el. 


