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Meghívó 

MMK 2017-es szakmai továbbképzés Geodéziai és Geoinformatikai tagozat 

tagjai részére 
 

A továbbképzés a geodéziai tervezői és szakértői minősítéshez 4 pontot, az ingatlanrendező 

földmérő minősítéshez 2 pontot ér. 

 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/19/2017-014 

Az előadás helyszíne:  PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. 204-es terem II. emelet 

(Jelentkezők számának függvényében a helyszín változhat, de erről a regisztrálás során megadott e-mail 

címre értesítést küldünk.)  

Időpontja: 2017.05. 30. kedd 

8:30-9:00 Regisztráció 

9:00-15:00 6x45 perc 

I. rész (3*45 perc)  

Az előadás címe: Út- és hídépítések kivitelezését támogató geodéziai feladatok végzése. Alkalmazott 

eszközök, technológiák, dokumentálás. (3*45 perc) 

—     Tervezési adatok, térképek 

—     A tervezési térképek készítése 

—     A kivitelezés munkafázisai, geodézia feladatai, építésirányítás 

—     Építés közbeni megvalósulások, megépült szerkezetek ellenőrzése 

—     Megvalósulások, állapotfelmérések 

 

Előadó: Bodó Tibor Ügyvezető 

   Magyar János Vezető mérnök 
 

II. rész (3x45 perc): 

Az előadás címe:  Korszerű technológiák alkalmazása tervezési térképek létrehozására (lézer 

szkennelés, drón), megbízhatósági mérőszámok, alkalmazási tapasztalatok 

 

—     Mobil térképezés, mobil lézerszkennelés technológiai alapjai, alkalmazási lehetőségei, 

alkalmazási tapasztalatai, pontossága. 

—     Állószkenerek alkalmazásának technikai alapjai, alkalmazási lehetőségei, alkalmazási 

tapasztalatok, pontosság. 

—     Drónfényképezés, terepmodellezés, ortofotó készítés technológiai ismertetése, 

  alkalmazási lehetőségei, alkalmazási tapasztalatok, pontosság. 

 

Előadó: Csörgits Péter 

 Főmérnök 

 

A rendezvény minimum 15 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre. 
 

A szakmai nap részvételi díja:10.000,- Ft +ÁFA, azaz  12.700,-Ft  
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A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, 2017.05.30. Geodézia 

Online jelentkezés itt 

A regisztráció során, kérem, adja meg az IRM számát is. 
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