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Önéletrajz   

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév Boór Attila 

Cím H-8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 26. 

Telefonszám +36-70/250-86-52   

E-mail(ek) geo.boorattila@gmail.com 
  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1982.01.24 
  

Családi állapot Házas, két gyermek édesapja 

  

  

  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2016. március - 

Foglalkozás / beosztás Földmérő mérnök 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Ingatlan- nyilvántartást érintő földmérési munkák 

 Építőipari kivitelezést irányító/támogató mérnökgeodéziai feladatok  
 

A munkáltató neve Egyéni vállalkozó 

Tevékenység típusa, ágazat Földmérés, építési geodézia 

  

  

Időtartam 2015. december – 2016. március 

Foglalkozás / beosztás Beosztott mérnök, 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Telekalakítások koordinálása. 

 Magyar Közút Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

 

A munkáltató neve Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Tevékenység típusa, ágazat közúti ingatlanok rendezése, kezelése 

  

  

Időtartam 2013. június- 2015. december 

Foglalkozás / beosztás Földmérő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Külszíni sóder-, dolomit-, tőzeg-, homokbányák, mérése, térképezése. 

 Bányaművelési térképek készítése. 

 Év végi bányajáradék bevalláshoz térfogatszámítások készítése, 
dokumentálása. 

 Műszaki üzemi tervek készítése. 

 Bányatelek és műszaki üzemi terv határának kitűzése. 
 

A munkáltató neve „Kappel Bányatervezés” Szolgáltató Kft. 

Tevékenység típusa, ágazat Bányászat, térképezés 
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Időtartam 2004. október – 2013. június 

Foglalkozás / beosztás Földmérő mérnök / műszaki ügyintéző 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Sajátos célú geodéziai munkák: 

kisajátítás, belterületbe csatolás, telekalakítás: megosztás, határrendezés,  
épületfeltüntetés, szolgalmi és vezetékjogi vázrajzok, tervezési alaptérkép 
készítése  
Mérnökgeodéziai tevékenységek: 

 Veszprém Aréna szerkezetépítésének geodéziai irányítása, ellenőrzése, a 
kapcsolódó közmű- és útépítések geodéziai koordinációja  

 Tervezési térképek készítése: lakóházak, burkolat- felújítások és -
megerősítés céljára 

 710. sz. főút építési geodéziai munkái. Földtömegszámítások végzése,  
Közműkiváltások kitűzése, bemérése, megvalósulási dokumentáció 
készítése. Csapadékvíz elvezetés építésének irányítása, a keresztező 
vasútvonalon épült vasúti felüljáró létesítésének mérnökgeodéziai 
irányítása 

 8-as főút litéri csomópontjában épült felüljáró kivitelezésének geodéziai 
irányítása 

 Dunántúli és budapesti ALDI áruházak építésének mérnökgeodéziai 
irányítása, földtömegszámítások készítése 

A munkáltató neve Mérföld Földmérési Mérnökgeodéziai és Műszaki Tervező Kft.  

Tevékenység típusa, ágazat Ingatlan, építőipar 
  

 
 
 

  

Időtartam 2001. január – 2004. október 

Foglalkozás / beosztás Segédfelmérő, műszaki ügyintéző 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Digitális Földmérési Alaptérkép készítése: Várpalota - Inota, Balatonfűzfő 
belterület, Szombathely zártkert, Szalkszentmárton belterület 

 ÉDÁSZ nagyfeszültségű vezetékeinek szolgalmi jogi bejegyzéséhez 
szükséges terepi, majd irodai munkák készítése 

 KÖGÁZ Zrt. Nyilvántartásának digitális átalakítása 

 6-os és 56-os számú főutak rehabilitációs tervezéséhez szükséges 
geodéziai munkák végzése az 56. sz. út 39+000 – 60+831 km 
szelvényekben 

 

A munkáltató neve és címe Geodéziai és Térképészeti Zrt.  (16. osztály Veszprém) 

Tevékenység típusa, ágazat Ingatlan, építőipar 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2006-2008 

Végzettség / képesítés Építési-geodéziai szakmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Építési geodézia, közműnyilvántartás, építésirányítás, térinformatika 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR,  
Székesfehérvár (szakmérnöki posztgraduális képzés) 

Országos / nemzetközi besorolás ISCED 5A 
  

Időtartam 2001-2006 

Végzettség / képesítés Földmérő mérnök (térinformatika szakirány) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Geodézia, térinformatika, ingatlan-nyilvántartás 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR,  
Székesfehérvár (főiskolai oklevél) 

Országos / nemzetközi besorolás ISCED 5A 
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Időtartam 1996-2000 

Végzettség / képesítés Érettségi 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM,  
Veszprém 

Országos / nemzetközi besorolás ISCED 3A 
  

Egyéni készségek és 
kompetenciák  

  

Anyanyelv (ek) Magyar 
  

Egyéb nyelv (ek) Német alapfokú C típusú nyelvvizsga 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol   A2  B1  A1  A2  A2 

Német   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

Német nyelvből alapfokú „C”-típusú nyelvvizsgával rendelkezem 

  

Társas készségek és kompetenciák  Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség 

 Önálló- és csapatban történő munkavégzésre egyaránt való képesség 
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

 21 év folyamatos aktív munkavégzés a szakmában 

 irányítási tapasztalat 
 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Windows 98/ME/XP/7, és ezek alkalmazásai, Office programcsomag: (Word, Excel, 
PowerPoint, Access), Internet, Autocad és térinformatikai programok alapfokú 
ismerete, ITR 2. 5 – 6 felhasználói szintű ismeretek 

  

Egyéb készségek és kompetenciák  Magyar Mérnöki Kamara tagság, geodéziai tervezői minősítés (2018) 

 Ingatlanrendező földmérői minősítés (FÖMI) 

 Hites bányamérő (KÜ15) 
  

Járművezetői engedély „B” kategóriás vezetői engedély 
  

  

Mellékletek  

  

../../../../Dokumentumok/önéletrajz/Bek%C3%BCld%C3%B6tt_jelentkez%C3%A9sek_2013/GEOD%C3%89ZIA_RT/Magyar%20M%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kamara.htm
../../../../Dokumentumok/önéletrajz/Bek%C3%BCld%C3%B6tt_jelentkez%C3%A9sek_2013/GEOD%C3%89ZIA_RT/N%C3%A9vjegyz%C3%A9k%20publikus%20v%C3%A1ltozata.htm
https://sztfh.hu/nyilvantartasok/hites-banyamerok/

