
A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának kibővített elnöksége 10/2022.(06.23.) sz.  
határozatával a Hazay díjat Kovács István mérnök úrnak adományozza.

Kovács István Gyulán született 1959. március 1-én.

1980-ban végzett a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán, 
Székesfehérváron.

2004-ben kataszteri és térinformatikai szakmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen.

Geodéziai tervező és ingatlanrendező földmérő.

1980-98 között a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál dolgozott műszaki ügyintézőként, 

1998-2012 között a Komárom-Esztergom Megyei Földhivatalnál állt alkalmazásban előbb szakfelügyelőként, 
majd 2000-től földmérési és térinformatikai osztályvezetőként,

2012-2015 között a Geodéziai és Térképészeti Zrt-nél, 

2015-2021 között pedig a Pannon Geodézia Kft-nél dolgozott műszaki ügyintézői munkakörben.

2012-től önálló vállalkozást is indított, melyben jelenleg is tevékenykedik, immár főállásban.

A szakmában eltöltött 42 év alatt kihívásokokban gazdag feladatokban vett részt. 

Pályakezdőként: EOTR újfelmérések, az induló közműprogram alaptérképei és szakági helyszínrajzai, 

később jelentős ipari geodéziai feladatok: felső- és alsórendű útépítések tervezési alaptérképei, kitűzési és 
megvalósulási feladatai, nagy beruházások geodéziai feladatai a tervezéstől a geodéziai művezetésen át a 
megvalósulási térképek készítéséig. 

A földhivatalnál a hivatali teendőkön túl, a kárpótlást követően, a DAT-os újfelmérések állami átvételi 
vizsgálata, a KÜVET, BEVET szakmai irányítása, vizsgálata volt a feladata. Részt vett a 
jogszabályalkotásokban.

A Pannon Geodéziánál osztatlan közös tulajdon megszüntetése során terepi és irodai munkában ill. a jogi 
szolgáltatóval egyeztető tárgyalások lefolytatásában vett részt.

Magánvállalkozóként jelenleg elsősorban lakossági megbízásokat lát el, de a korábbi partnerektől most is 
számos mérnökgeodéziai feladattal bízzák meg.

Az egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan alkalmanként szakdolgozatokat bírált, az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciának (OTDK) meghívott zsűri tagja volt.

A gödi mérőtáborban is többször volt meghívott mérőtábori oktató.

A napi szakmai munkák mellett a mérnöki kamara különböző szervezeteiben tevékenykedett.

A Magyar Mérnöki Kamarának 1989 évi megalakulása óta tagja.

2001-től 2016-ig a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Minősítő Bizottságának tagja,

2009-től 2021-ig a Tagozat elnökségének tagja.

2007  évi  megalakulásától  2022  márciusáig  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Mérnöki  Kamara  Geodéziai  és 
Geoinformatikai Szakcsoport elnöke.

Irányításával készült el 2010-ben a Geodéziai MÉDI, melynek aktualizálási feladatait elnökségi tagságának végéig 
ellátta.

Az irányításával készült el az M2 tervezési segédlet, melyben társszerzőként is dolgozott. Az M2 2021 évi 
átdolgozását szintén ő irányította és társszerzői feladatot is vállalt.

2016-2017-ben továbbképzési előadást dolgozott ki, melynek előadója is volt.

Eddigi kitüntetései: Építők Napja 2017, miniszteri elismerés, és

István az unokái által adományozott "legjobb Nagypapa" cím büszke tulajdonosa, melynek kiérdemléséhez 42 év 
zavartalan, boldog házasságon, az abból származó két leánygyermeken és két fiú unokán keresztül vezet az út. 

Kovács  István  ismert  és  az  előzőekben  részletezett  életútja  mindenben  megfelel  a  díjunk  adományozási  
szabályzatának,  ezért  eddigi  szakmai  és  kamarai  munkáját  a  tagozat  2021.  évben  Hazay  István  Díj 
adományozásával ismeri el.

Gratulálunk István!


