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Bemutatkozás 
 

 

 

 

Név: Kassai Ferenc  

Születési év; hely: Piliscsaba, 1939.04.09. 

Mérnöki kamarai tagnyilvántartó szám: 01-0106 

 

 

Végzettség:  

 

• Okl. Építőmérnök BME 

• Automatizálási szakmérnök 

• Közigazgatási Egyetem Vezetőképző Intézet és a Német állam közös továbbképzési programja 

keretében stratégiai tervezés (német ösztöndíj) 

• OKJ Számítástechnikai képzés 

 

Szakmai kitüntetések:  

 

• Hollán Ernő díj 

• Zielinski Szilárd díj  

• Miniszteri elismerő oklevél az „Építők Napja alkalmából kiemelkedően magas színvonalú 

szakmai tevékenysége” elismeréséül  

• ÉTE díj - Építéstudományi Egyesület  

• Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat 

• Lechner Ödön Díj 

 

Elismerések:  

• 1975. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium a „Térképészet kiváló dolgozója” 

elismerés 

• 1979. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat a „kimagasló munkájáért Kiváló dolgozó” 

kitüntetés 

• 1981. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium „Kiváló munkája” elismerés  

• 1985. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium „Kiváló munkája” elismerés  

•  2008. „A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége megalakulásának 60. 

gyémántjubileumi évfordulóján sokéves eredményes tevékenysége elismeréséül” kitüntetés  

• „A 2008. évi II. Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat sikerében vállalt 

szerepéért” elismerés 

• Emlékplakett - Soproni Egyetem Földmérési és Földendezői Főiskolai kar  

 

Nyelvismeret: német  
 

Munkahelyek:  

• Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat  

(Különböző beosztások: Kir.vezető; Műszaki ellenőr; osztályvezető; főosztályvezető) 

• FÖMI (Hivatal: osztályvezető) 

• GEOPRIMO Kft. ügyvezető  

(Koncessziós területek teljes távközlési tervezése; rendezési tervek készítése; digitális 

tervezési térképek előállítása; közműnyilvántartás stb.) 
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• 2001-2008 Mérnöki Kamara Kht. ügyvezető igazgató, jogutódja 2008- Mérnöki Kamara 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Szakterület: geodézia, geoinformatika, hírközlés 
 

Szakmai tevékenység rövid bemutatása:  

Munkafeladataim voltak: 

Lakóépületek komplex geodéziai munkái, művezetése, kisajátítási, vezetékjogi munkák, digitális 

távközlési tervezések irányítása, kidolgozása. Digitális térképek elkészítése. A közműnyilvántartás 

magyarországi bevezetésének és kidolgozásának egyik irányítója voltam. A digitális felmérések hazai 

elterjesztésének elősegítőjeként tevékenykedtem. Munkám mellett szakmai fórumokat szerveztem, 

illetve azok előadója voltam, szaklapot szerkesztettem, tanulmányokat készítettem. Közéleti és 

társadalmi tevékenységet közel harminc éve végzek.  Az egyik legfontosabb tevékenységnek 

tartom, azt a munkát, amivel a Kamara segíteni tudja hazánkat a patrióta gazdaság 

megteremtése felé vezető úton. 
 

Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:  

• FVM közép-magyarországi tervtanácsi tagságok 

• MFTTT főtitkár helyettes 

• Fölmérő Vállalkozók Egyesület titkára 

• Budapesti Címzett és Céltámogatási Bizottsági tag 

• Geodéziai és Kartográfia Szaklap szerkesztő bizottsági tag 

• MTESZ bizottsági tag 

• 2000- Az országgyűlési bizottságok szakértő 

• 2007-2010 FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Tanács) tag 

• 2007- 2014 NFÜ (OPERATÍV PROGRAMOK) Monitoring Bizottsági tag 

• 2014 -VEKOP Monitoring Bizottsági tag 

 

Jelenlegi kamarai tagság: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, Kamarai tagság kezdete: 

1996. szeptember 19, Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat; Hírközlési és Informatikai Tagozat 
 

Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek:  

• 1989 Mérnök Egylet  

• 1996. június 25.  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Alapító tag, 

• 1999-2007 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara alelnök 

• 2007- MMK alelnök 

• 2007- Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnök 

 

A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?: 

MMK alelnök  
 

Közéleti és társadalmi tevékenység:  

• Az országgyűlési bizottságok szakértő (10 éve) 

• Tervtanácsi tagságok 

• FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Tanács) tag 

• NFÜ (OPERATÍV PROGRAMOK) Monitoring Bizottsági tag 2007-2014-es ciklus 

• VEKOP Monitoring Bizottság tagja 2014-2020 –as ciklus 

 

Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 

lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs lehetőségek, 

kapcsolatok:  
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Kamarai célunk kell, legyen a mérnökök társadalmi megítélésének a javítása, és hozzájárulni ahhoz, 

hogy munkájukat magasabb színvonalon legyenek képesek ellátni. E cél érdekében tevékenységünk 

között eminens feladat az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, 

jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, 

koordinatív szerep. 

 

Az ország előtt álló feladatok elvégzéséhez a jól képzett irányító, műszaki szakemberek sokaságára 

van szükség, mert mérnöki, műszaki teljesítmények nélkül nincs társadalmi felemelkedés. Ahhoz, 

hogy a műszaki pálya ismét vonzó legyen, nélkülözhetetlen a műszaki pályák társadalmi presztízsének 

a növelése. A fiataloknak látniuk kell, hogy a műszaki terület egész életre szóló megélhetést, és 

szakmai kibontakozást nyújt. Biztos talajt a változó mindennapokban. 

A Kamarának aktívan kell közreműködnie a fiatal mérnökök szakmai, gyakorlati képzésében, 

elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket 

 

Az MMK céljaihoz illeszkedő feladat a megfelelő szakirányú képzés lehetővé tétele és 

megszervezése, a felsőoktatási intézményekben pedig mérnökiskolák megalakítása. A mérnökiskolák 

elősegítik a mérnökhallgatók önálló tevékenységre való felkészülését és a korszerű tudás, majd a 

szakmai jogosultság megszerzését. 

A stabil, a megváltozott igényekkel és feltételekkel lépést tartani képes oktatás a jövő 

Magyarországának egyik záloga.  

 

Az utóbbi időben pozitív irányba mozdult el a Kamara; számtalan új ötlet megvalósításába kezdtünk, 

új funkciók születtek, melyekkel kezdünk közelebb kerülni az önmagunkkal szemben támasztott 

elvárásoknak jobban megfelelő működéshez. Ezt az irányt erősítenünk kell a jövőben is. 

A jövő kamarai munkájához szükséges; 

 

• A működés és szervezettség szempontjából legfontosabbaknak tartom a kamarai belső 

kapcsolatok erősítését a területi kamarákkal és a szakmai tagozatokkal. 

• Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a jövőben a felsőoktatási intézményekkel, más 

köztestületekkel és civil szervezetekkel ápolt kapcsolatokra. 

• Az ország, a mérnökség és a Kamara érdekeit szolgálva a parlamenti és a kormányzati 

(minisztériumi) szakmai kapcsolatok további kiépítésére, erősítésére szükség van. 

• A mérnökséget és a szakterületeket érintő jogszabályok kidolgozásában aktív kamarai 

részvétel kívánatos. Célszerű a jogszabályalkotókkal a napi kapcsolat kialakítása. 

• A Kamarán belül a szakmai tagozatok és a területi kamarák bevonásával szükséges a 

rendszeres egyeztetés, megbeszélés kialakítása az új jogszabályok és jogszabály-változások 

által okozott gyakorlati problémák megoldására.  

• A szakmai konferenciák számának növelése, annak érdekében, hogy a kutatási, fejlesztési 

eredményeket és a máshol alkalmazott, már jól bevált mérnöki módszereket kamarai 

tagjainkkal széles körben megismertessük. 

• Különös figyelmet kell fordítanunk a továbbképzések minőségére. 

 

El kell azt is mondanom, hogy a magyar mérnöktársadalom megállta a helyét a korábban soha nem 

tapasztalt vészhelyzetben, találmányok sokaságával segítettük az egészségügyet, de a hagyományos 

mérnöki tervezői és kivitelezési folyamatokban is megtanultunk a vírussal együtt „dolgozni”; az 

előírásoknak megfelelően, az emberi élet védelme érdekében fedezékbe húzódva, de a modern világ 

csodáit fölhasználva, az interneten keresztül közösen láttuk el a feladatainkat. 

Többször leírtam már, most is elmondom: a mérnöki munka nemcsak szakmai feladatok megoldását 

jelenti, hanem küldetést is jelent. Munkánkkal ott hagyjuk az ország térképén a névjegyünket, alakítói 

vagyunk az ország természeti és épített arculatának, felelünk az élet fizikai feltételeinek 

megteremtéséért. Szolgálunk, mert hozzájárulunk az emberi élet kívánatos, korszerű feltételeihez, és 

itt már nemcsak az építésben dolgozó kollégáinkról beszélek, hanem azokról a kutatókról, tervező, 

kivitelező mérnökökről, műszaki szakemberekről, akik az orvostársadalom tagjaival karöltve olyan 

sikeresen vették föl a harcot a járvánnyal, – járványkórházat építettek hetek alatt, mobil lélegeztető-
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gépet konstruáltak, sikeresen megalkották a vérplazma gyógyhatású készítményt és sorolhatnám – 

gondolataikkal, tudásukkal szolgálták az egészségügyet. 

Társadalmi küldetésünk legszebb példáit adták az elmúlt vészterhes esztendőben. 

 

Végezetül egy személyes vallomás: egész életemben gyakorló mérnök voltam, aki szinte a mérnöki 

munka minden fázisát megismerte, tapasztalatot szerzett a terepen, az irányításban. Az elmúlt másfél 

évtizedet kemény küzdelmekkel a mérnöki kamarában töltöttem. Ez az időszak munkám legszebb – és 

reményeim szerint legtermékenyebb – évei közé tartozik. Sokat kaptam a kamarától és erőmből telve 

igyekeztem adni is. Remélem ez így marad a jövőben is. 

 

Budapest, 2021. január 26. 

 

 

 

 

Kassai Ferenc 

BPMK elnök 

MMK alelnök 

 


