
EGYÜTTMÜKŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a  

Veszprém Megyei Földhivatal  

8201 Vörösmarty tér 9. 

képviseli: dr. Koczka K. Attila hivatalvezető 

továbbiakban Földhivatal 
 

másrészről a  

    Veszprém Megyei Mérnöki Kamara  

Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Csoport 

               8200 Veszprém, Budapesti út 54. 

                                 képviseli: Horváth Attila elnök 

továbbiakban Kamara között. 

 

 

1. Előzmények 
 

- A földmérési szakterület a rendszerváltozás után jelentős szervezeti és technológia 

változásokon esett át. Az szakterületen a munkavégzés állami monopóliuma megszűnt, 

az állami alapadatok előállítását magánvállalkozások végzik, míg az állami alapadatok 

nyilvántartása továbbra is állami feladat. A szakterület adataira épülő közhiteles 

ingatlan-nyilvántartás állapotát a felek együttműködésének minősége is 

befolyásolhatja, ezért törekedni kell a jó kapcsolattartás kialakítására. 

 

- A szakterületen jelentős technológiaváltás történt. A mérőállomások és GPS 

alkalmazásával a mérési módszerek átalakultak, a számítógéppel történő feldolgozás 

általánossá vált, a térinformatika jelentősége megnőtt. A szakmai szabályzatok nem, 

vagy jelentős késéssel követik a változásokat. A hiányosságokból eredő problémák 

feloldásában együttműködésre van szükség. 

  

2. Együttműködés célja 
 

- A megállapodás a felek részére sajátos keretet kíván biztosítani a - Földhivatal 

feladatkörébe tartozó – földmérési kataszteri szakterület aktuális problémáinak 

egységes megoldásához, a szakma színvonalának emeléséhez és társadalmi 

elismertetésének növeléséhez. 

 

3. Együttműködés területei 
 

3.1 Tájékoztatás, információ csere 

 

- A felek a földmérési szakterület érvényben lévő rendelkezéseinek, szabályzatainak 

egységes értelmezése érdekében együtt működnek, törekednek közös álláspont 

kialakításra. A szakmai kérdésekben kialakított közös álláspontot területükön 

képviselik. 

 

-  A Kamara vállalja tagjainak Földhivatal működésével kapcsolatos észrevételeinek 

összegyűjtését, továbbítását. 

 



- A Kamara a kamarai tagsággal kapcsolatos jogszabályváltozásokról tájékoztatja a 

Földhivatalt.  

 

 

- A Földhivatal vállalja, hogy a Kamara tagjait is érintő központi szabályozásokról 

illetve saját hatáskörében tett rendelkezéséiről előzetesen tájékoztatja a Kamarát.  

 

- A Földhivatal vállalja a Kamara által szolgáltatott geodéziai tervezésre jogosultak 

névsorának és ajánlott tervezési díjak ügyfélfogadókban történő közzétételét.  

 

 

 

3.2 Adatszolgáltatás 

 

-  A felek fontosnak tartják digitális ingatlan-nyilvántartási térképek helyes 

használatához teljes körű földmérési adatszolgáltatás teljesítését a digitális adatok 

eredetét tartalmazó információk - META adatok - átadását.  

 

- Az adatszolgáltatás korszerűsítése érdekében felek együttműködnek Földhivatal és 

Kamara tagjai közötti digitális adatforgalom kereteinek kölcsönös érdekek figyelembe 

vételével történő meghatározásban az új technológiák alkalmazásában. 

 

 

3.3 A geodéziai tervezői jogosultság vizsgálata 

 

- A felek a geodéziai munka színvonalának emeléséhez szükségesnek tartják a kamarai 

tervezői jogosultság földhivatali vizsgálatát is.  

 

- A Kamara a geodéziai tervezési jogosultság szabályainak értelmezésére, ellenőrzésére 

ellenőrzési segédletet készít. A segédletet az aktuális jogszabályi változásoknak meg 

felelően folyamatosan karbantartja.  A segédlet része a tervezési jogosultsággal 

rendelkező földmérők adatait tartalmazó lista. 

 

- A Földhivatal a segédlet alapján hatósági vizsgálat részeként ellenőrzi a tervezési 

jogosultságot. A jogosultsággal nem rendelkező tervezők munkáit nem záradékolja le. 

A tervezési jogosultsággal nem rendelkező tervező adatait a Kamarának megküldi. 

 

- A tervezői jogosultsággal nem rendelkező vállalkozók ellen a Kamara jogosult eljárni. 

 

3.4 Szakmai továbbképzések 

 

      -    A Kamara a tervezői jogosultság megszerzéséhez, illetve meghosszabbításához  

 szükséges tanfolyamokról, rendezvényekről folyamatosan tájékoztatja a Földhivatalt  

  

4. Kapcsolattartás, végrehajtás 
 

    

- A Földhivatal vezetője és a Kamara elnöke évenként egy alkalommal személyes 

találkozón is segítik a kitűzött célok megvalósítását. 

 



- A célkitűzések megvalósításához a Földhivatal és a Kamara Együttműködési 

Testületet hoz létre. Az ET tagjai a Földhivatal Földmérési Osztályvezetője, a Kamara 

Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Csoport elnökségének két tagja. 

 

- Az ET évenként legalább két alkalommal áttekinti, értékeli az együttműködés 

keretében elvégzett munkát, meghatározza a soron következő feladatokat. 

 

- Eseti ügyek megoldásban, közös érdekkörbe tartozó panaszok kivizsgálásban az ET 

soron kívüli ülésen dönt. A soron kívüli ülést bármely ET tag kezdeményezheti. 

 

Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. A megállapodást 

rendes felmondással bármelyik fél 3 hónapra előre, írásban mondhatja fel. 

 

 

Veszprém, 2008.04.18. 

 

 

dr. Koczka K. Attila     Horváth Attila 

         hivatalvezető          elnök 

 

Holéczy Ernő 

MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat 

 elnöke 


