
 
 

Önéletrajz 
 

1. Név: Holéczy Ernő  Életkor: 56 Kamarai tagsági szám: 19-0112 

 

2. Szakmai végzettség: okl. építőmérnök, földmérőmérnöki szak (BME 19/1984) 

 

3. Szakmai tevékenység, érvényes jogosultság(ok): 

 

1979 szeptemberétől az EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán tanultam, 

majd jó tanulmányi eredményem lehetővé tette, hogy a 2. tanévet már a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, földmérőmérnöki szakon folytassam. Egyetemi 

tanulmányaimat 1984 júniusában, jó minősítésű államvizsgával fejeztem be. 

Diplomamunkámat felsőgeodézia – geofizika témakörben készítettem. 

1984. szeptember 1-től kezdtem el dolgozni a Budapesti Geodéziai és Térképészeti 

Vállalat Veszprémi Osztályán, ahol első beosztásom műszaki ügyintéző volt. 1986 

áprilisától kerültem a veszprémi osztályhoz tartozó alaphálózati kirendeltség élére, 

mely munkakörben irányításommal készült el a Veszprém és környéke IV. r. rayon 

utolsó két üteme (Pápa és környéke, Zirc és környéke) 1988. január 1-től felmérési 

csoportvezető lettem, szintén Veszprémben. 

1995 februárjától a Geodézia Rt. (korábban BGTV) 16. osztályának vezetőjeként 

tevékenykedtem. 

A BGTV-nél, majd annak jogutódjánál, a Geodézia Rt-nél töltött évek alatt a 

gyakorlati geodézia szinte minden területén dolgoztam. (Közműfelmérések, analóg, 

majd digitális közműnyilvántartások létrehozása, kataszteri térképek készítése, 

tervezési, építési geodézia, birtokjogi feladatok elvégzése, stb.) 

1995. év végén kollégáimmal kiléptünk a Geodézia Rt-től és létrehoztuk a Pannon 

Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft-t, melynek a megalakulástól egyik 

ügyvezetője és műszaki igazgatója vagyok. 2014. január 1-től egyedül vezetem a 

társaságot. 

1998-tól Tatabánya város digitális kataszteri felmérésének műszaki vezetője voltam. 

Irányításommal készült Várpalota, Pilisborosjenő, Pápa, Cserszegtomaj, 

Balatonalmádi települések digitális kataszteri felmérése is. 2004-től irányítottam a 

Pannon Geodézia Kft. által végzett BEVET (belterületi vektoros földmérési 

alaptérképek) munkákat. 

Műszaki igazgatóként felelőse voltam (vagyok) a Pannon Geodézia Kft. által végzett 

közmű felmérési, nyilvántartási munkáknak, elektromos hálózatok esetén az E.ON, 
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ELMŰ, ÉMÁSZ, gázhálózatok esetén az E.ON, víziközmű hálózatok esetén a 

BAKONYKARSZT, DRV területeken. 

1994 – 1996-ig a BME térinformatikai szakmérnöki képzésére jártam, melyet be is 

fejeztem, de az államvizsga letétele a fiatal cégünknél jelentkező feladatok miatt 

elmaradt.  

1984-től tagja vagyok MTESZ GKE (Geodéziai és Kartográfiai Egyesület), majd 

MFFFT (Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság) szakmai 

egyesületnek.  

Tagja vagyok a Veszprémi Igazságügyi Szakértői Kamarának. 

Cégemet képviselve alapító tagja vagyok a Magyar Földmérő és Térképész 

Vállalkozások Egyesületének, ahol több éven keresztül különböző tisztségeket töltöttem 

be. (2003 szeptembere és 2004 szeptembere között az egyesület elnöke voltam.)  

Geodéziai tervező (GD-T,2001) és geodéziai szakértő (GD-Sz,2007) jogosultságokkal, 

rendelkezem. 

Az ingatlanrendező földmérő minősítést 1990-ben kaptam meg. (691/1990) 

Geodéziai igazságügyi szakértői engedélyem van. (7342 sz.) 

 

4. Mérnöki Kamarán belül végzett eddigi tevékenység 

 

1990 óta vagyok tagja a Magyar Mérnöki Kamarának. Alapító tagja vagyok az 1990-

ben megalakult Földmérők és Térképészek Tagozatának, s annak veszprémi 

szekciójának, mely 1990 júliusában alakult. A szekció egyik vezetője voltam 1990 és 

1994 között. 

A kamrai törvény hatályba lépését követően alakult meg a Veszprém Megyei Mérnöki 

Kamara 1996 őszén. A VMMK-ban a megalakulástól kezdődően tisztségviselő vagyok: 

1996-2000  felügyelő bizottság elnöke, 

2000-2008  elnökségi tag, 

2008-          alelnök. 

1997 tavaszán alakult újjá a MMK Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai 

Tagozata (jelenlegi nevén Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat), melyben szintén a 

megalakulástól kezdődően tisztségviselő vagyok: 

1997-2005  elnökhelyettes, 

2005-           elnök. 

 

5. Díjak 

 

Veszprém Megyei Mérnökökért Díj (VMMK, 2012) 

Zielinski Szilárd Díj (MMK, 2012) 

 

Veszprém, 2016. május 25. 

 

  


