
  

FÖLDMÉRÉSI – GEODÉZAI  MUNKÁK VÁLLALÁSA 

Földhivatalt és egyéb (ipari, mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi stb.) területeket érintő munkák. 
 épületek (lakóház, gazdaság épület, garázs, műhely stb.) és egyéb építmények bemérése, 

a használatbavételhez és a fö1dhivatali bejegyzéshez szükséges változási vázrajz elkészítése 
és földhivatali ügyintézés  illetve régebbi épületekről kiadott hatósági bizonyítványhoz 
helyszínrajz készítése  és változási vázrajz készítése ill. ÉTDR ügyintézés 

 épületek elbontásakor a földhivatali ügyintézéshez vázrajz készítése ill. hatósági 
bizonyítványhoz helyszínrajz készítése  ill. ÉTDR ügyintézés  

 társasház vagy társasgarázs alakításakor ill. módosításakor alaprajz készítése  

 értékbecsléshez felmérés és alaprajz készítése  

 telekhatár kitűzések, megosztások, telekhatár-rendezések, házhelyosztások, kisajátítások 
terepi munkavégzése és vázrajzok, helyszínrajzok készítése,  

 termőföldek (szántók, gyepek, gyümölcsösök, erdők, nádasok, halastavak) felmérése, 
kitűzése, osztatlan közös tulajdonú lévő földek megosztása, használati megosztások stb. 

 szolgalmi jogi vázrajzok készítése ( víz, szennyvíz, gáz, villany , átjárási, kezelési  stb. )  
 építkezés, tervezés, beruházások megkezdése előtt :  

 tervezési alaptérkép készítése nagyobb területekről (pl. rendezési tervhez) 
 területfelmérések (magassági felmérés is !) új építkezésekhez, bontásokhoz, a 

felmérésekről helyszínrajzok készítése  
  épületek, építmények kitűzése és kitűzési terv készítése  
  más célú hasznosításhoz ( pl. zártkerti és külterületi építkezés esetén) helyszínrajz 

készítése és a szükséges terepi kitűzések 
 közműfelmérések, helyszínrajzok, nyilvántartások készítése 
 parkok, közparkok felmérése és helyszínrajz, egyéb nyilvántartás készítése 
 temetők felmérése, temető nyilvántartások készítése 
 utak, árkok kitűzése illetve felmérése,  önkormányzati útnyilvántartások készítése 
 útügyi tervezéssel kapcsolatos geodéziai mérések, helyszínrajzok készítése 
 vízügyi feladatokkal kapcsolatos geodéziai mérések, helyszínrajzok készítése 
 minden olyan egyéb földmérési (geodézia) feladat, amit technikailag meg tudunk oldani. 

A FENTI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉT AZ ATLASZ’89 FÖLDMÉRŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT 
TAGJAKÉNT illetve EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT VÉGZEM. 

 

HÍVJON, KERESSEN ÉS MEGBESZÉLJÜK! 
 

ELÉRHETŐSÉGEIM A KÖVETKEZŐK: 

NÉMETH LÁSZLÓ FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK 
Székh.: 2421.Nagyvenyim,Bem u. 6/1. 

Telefon:+36-20- 9- 532 197. 
e-mail : LOFOTENLACI@GMAIL.COM 

e-mail : ATLASZ89LACI@VNET.HU 
honlap: www.foldmeres-geodezia.hu 
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