Várnay György
1938. május 15-én született Szombathelyen. Általános és középiskolai tanulmányait Csurgón végezte, ahol 1956. június 16-án, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tett érettségi vizsgát.
Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) Somogy megyei kirendeltségénél 1956. július 9-én kezdett el
dolgozni, majd e hivatal 1957. évi átszervezését követően – kezdetben gyakornok, később technikus majd műszaki
ügyintézői beosztásban – a megyei felügyelőségnek volt a munkatársa 1966. április 30-ig. Ezen idő alatt az ÁFTH elnöke által indított szakmai képzésben vett részt, amelynek végén a kijelölt vizsgabizottság előtt, 1960. január 26-án jeles
eredménnyel végzett. Eredményes felvételi vizsgát követően megkezdett tanulmányait az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán fejezte be 1974-ben, amelynek eredményeként jeles minősítésű
mérnöki oklevelet szerzett.
Az ÁFTH-nál töltött közel tíz év alatt szakmai gyakorlata a Felügyelőség akkoriban végzett összes geodéziai munkájára
kiterjedt. A Felügyelőség koordinációs illetve szakfelügyeleti csoportjának megalakulása után – a csoport tagjaként –
a nagyméretarányú felmérések állami átvételi vizsgálatait végezte. Munkahelye javaslatára a Somogy Megyei Bíróság
Elnöke 1966. március 1-jei hatállyal állandó igazságügyi szakértőnek jelölte ki. Az ezzel kapcsolatos szakértői feladatokat harminc éven át, 1996-ig végezte. A Földművelésügyi Minisztérium illetékes szakbizottsága a 139/1990. számú
határozatával ingatlanrendező földmérőnek minősítette.
A Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalthoz 1966. május 2-án került műszaki ügyintéző beosztásba. Kezdetben a vállalat Pécsi V. számú Városmérési Osztálya, majd – 1969. január 1-jén történt megalakulását követően – a VIII. számú
Kaposvári Felmérési Osztály csoportvezetője, 1976-tól osztályvezetője volt. Ezen idő alatt Somogy megye számtalan
községének és több városának felmérését, továbbá birtokrendezési, kisajátítási, házhelyosztási és mérnökgeodéziai
munkáit végezte, irányította.
Az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1993. augusztus 25-ei hatállyal vállalati biztossá nevezte ki, majd az állami vállalat 1993. november 1-jei sikeres átalakulását követően 2013 májusáig a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
ügyvezető igazgatója volt, jelenleg pedig termelési igazgató-helyettese.
Szakmai munkája elismeréséül 1962-ben Elnöki Dicséretben részesült, 1964-ben és 1975-ben a Térképészet Kiváló
Dolgozója, 1968-ban és 1980-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést, majd 2001-ben Fasching Antal díjat kapott.
1960. január 2. napjától tagja a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek illetve jogutódjának a Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak, megalakulását követően pedig elnöke a Somogy Megyei Csoportjának.
Több cikluson át az MFTTT Felügyelőbizottságának tagja, 2011-2015 között a bizottság elnöki feladatait látta el.

