
BEMUTATKOZÁS 

 

Név Holéczy Ernő 

Kamarai szám 19-0112 

 

1. Születési év, hely: 1960, Balatonföldvár 

2. Végzettség, szakképzettség: okl. építőmérnök (földmérőmérnöki szak) 

3. Az elmúlt 25 év munkahely(ei) (vállalkozás, mérnöki tevékenység):  

PANNON GEODÉZIA Földmérési és Térképészeti Kft., műszaki igazgató, ügyvezető 

4. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

A PANNON GEODÉZIA Kft. munkáinak műszaki irányítása, ügyvezetői feladatok ellátása 

2013.12.31-ig megosztva, 2014.01.01-től önállóan. A társaság a gyakorlati geodézia szinte 

minden területén tevékenykedik, jelentősebb feladataink az állami alaptérképek készítése, 

OKTM munkák, birtokjogi munkák, közműnyilvántartások létrehozása, változásvezetése, 

tervezési célú térképek készítése, építések geodéziai feladatai. www.pannongeodezia.hu 

5. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Magyar Földmérési, Távérzékelési és Térképészeti Társaság (MFTTT): tag 

Magyar Földmérési és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (MFGVE): tag 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK): tag 

6. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?) 

Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, 1996 

MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat, 1997 

7. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

VMMK felügyelő bizottság elnöke, 1996-2000 

VMMK elnökségi tag, 2000-2008 

VMMK alelnök, 2008-2016 

VMMK felügyelő bizottság elnöke, 2016- 

MMK GGT elnökhelyettes, 1997-2005 

MMK GGT elnök, 2005-2017 

MMK GGT elnökhelyettes, 2017- 

8. Megválasztásom esetén az alábbi elképzeléseket szeretném megvalósítani: (5-10 sorban 

írjon)  

Megválasztásom esetén azzal a tapasztalattal, tudással kívánom támogatni a tagozat, az 

elnökség, elnök munkáját, amit az elmúlt 24 év tisztségviselőjeként, 12 évi tagozati elnökség 

során megszereztem. Kiemelten fontosnak tartom, érjük el végre azt az alapcélunkat, hogy a 

http://www.pannongeodezia.hu/


jogosulatlanul végzett geodéziai tervezői és szakértői tevékenység jogszabály által 

szankcionálhatóvá váljon. A tagozat 2020-i FAP munkájával az elavult ingatlan-nyilvántartási 

térképek felújítására tettünk hatékony javaslatot. Ezt a megkezdett munkát kívánom folytatni, 

egyrészt mivel a térképek felújítása igen fontos a nemzetgazdaság számára, másrészt földmérő 

kollégáimnak, tagozati tagjainknak munkalehetőséget biztosít. 

További célom, hogy olyan fiatalabb mérnök kollégákat találjunk meg, s tudjunk bevonni a 

tagozati, szakcsoporti munkába, akik idővel szervezetünk vezető tisztségviselőivé válhatnak. 

 

Dátum: Veszprém, 2021. 07. 08. 

 

 

       aláírás 


