Hodobay-Böröcz András
Hodobay-Böröcz András 1959-ben érettségizett Cegléden, a Kossuth Lajos Gimnáziumban,
1961-ben földmérő technikus, 1966-ban földmérő szaktechnikus, majd 1975-től földmérő
üzemmérnök. 1980-tól okleveles földmérő mérnök, 1985-től szakmérnök. 1990-ben ingatlanrendező földmérői minősítést kapott.
1961–1974-ig a BGTV-nél dolgozott. Részt vett Szolnok város rekonstrukciójával kapcsolatos szabatos városmérésekben, IV. rendű alaphálózati mérésekben, számításokban,
sokszögelési, kisajátítási, házhelyosztási és birtokelhatárolási munkákban. A 60-as évek végén Jászdózsa és Jászberény belterületi újfelmérésének irányítását végezte sík- és
sztereofotogrammetriai alapokon. Közreműködött az Albertirsa–Vinnyica közötti 750 kV-os
távvezeték sávtérképének elkészítésében, a Csongrádi vízlépcső tervezésével összefüggő háromszögelési munkálatokban.
1974–1990 között a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa volt, ahol csoportvezetőként csatorna-kisajátítások, műtárgyfelmérések, építés-előkészítések, kitűzések, hossz- és
keresztszelvénymérések, alappont-meghatározások tartoztak feladatkörébe. Nevéhez fűződik
Szolnokon, a Holt-Tiszán megvalósított kajak-kenu pálya előkészítő munkálatainak végzése
(felmérés, tervezés, geodéziai művezetés). Részt vett a bős-nagymarosi vízlépcső egyes tervezési munkálataiban. Az esztergomi öblözet kivitelezési munkáinak geodéziai művezetését irányította.
1991-től a Földművelésügyi Minisztérium dolgozója a Földügyi és Térképészeti Főosztályon.
Hozzá tartozott a földmérési állami alapmunkák meghatározása, a földhivatalok és a FÖMI
földmérési tevékenységének ellenőrzése. Irányította a geodéziai alappont-hálózatokkal kapcsolatos, az EOTR és digitális változata létrehozásával, karbantartásával és az adatok szolgáltatásával összefüggő országos munkákat, és az államhatár földmérési munkák egy részét.
Részt vett a szakterületi költségvetés tervezésében és ellenőrzésében. Jelentős szerepe volt az
NKP pénzügyi és műszaki tervének kidolgozásában. Az 1996–97-es földmérési és térképészeti törvény és végrehajtási rendeleteinek kidolgozásában maradandó munkát végzett. 1997. júliustól osztályvezető, 2005. januártól főosztályvezető-helyettes. Szakmai munkája elismeréseként 2006-ban Fasching Antal-díjat kapott.
Nyugállományba vonulását követően a FÖMI-nél államhatárügyi referens, és részt vesz a
helyszíni munkákban. 2011-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Sokrétű szakmaisága mellett szakmai-társadalmi tevékenysége is kiemelkedő. 1991-1995 között Társaságunkat képviselte a FIG 7. bizottságában. A GK folyóirat szerkesztője volt 2007től 2012-ig. Előtte hosszú éveken át segítette a szerkesztést önzetlen hozzájárulásaival, a
szakmai eseményeket bemutató fényképeivel, és nyelvi lektori tevékenységével. 2015-ig a
Társaságunk Felügyelőbizottságának tagja volt.
Nemzeti elkötelezettsége az államhatárügyi földmérési munkák során, a szomszéd országok
szakembereivel tartott találkozók alkalmával és az erdélyi magyarokkal történő együttműködésekben egyaránt megnyilvánul. 2001-től minden évben, összesen 15-ször részt vett az EMT
által szervezett földmérő találkozókon, kétszer előadást is tartott. Rendszeresen az EMT
földmérő napok eseményeinek fényképes krónikása. Rendkívüli elkötelezettséggel dokumentálja a találkozókat. Segíti az emlékek és hagyományok megőrzését. Saját készítésű 2009. évi
fényképes naptárral is megemlékezett az MFTTT-EMT együttműködésről. 2013-ban megkapta az EMT és az MFTTT által közösen alapított Márton Gyárfás-emlékplakettet, amelyet
Gyergyószentmiklóson a XIV. Földmérő Találkozó keretében adtunk át.

