Földmérői jogosultságok, minősítések
2021.
Jogosultság
megnevezése
(Zárójelben a vonatkozó
jogszabályok)
Földmérői
szakképesítés
(2012. évi XLVI. törvény,
52/2014. (IV. 29.) VM
rendelet, 19/2013. (III.
21.) VM rendelet
Ingatlanrendezői
földmérői minősítés
(2012. évi XLVI. törvény,
52/2014. (IV. 29.) VM
rendelet

Végezhető földmérési tevékenység

A jogosultságot
kiadja, és a
nyilvántartást vezeti

A megszerzés feltétele

Földmérő igazolvány birtokában ingatlannyilvántartási és egyéb célú földmérési tevékenység
végezhető, a munkarészeken készítőként aláírhat, de
arra jogosult minőségtanúsítónak kell a
minőségtanúsítást elvégeznie és dokumentálnia.

Lechner
Tudásközpont

Szakirányú közép vagy felsőfokú
végzettség a 19/2013. VM rendelet
szerint.

Ingatlan-nyilvántartási földmérési tevékenység
végezhető, a munkarészeken minőségtanúsítóként
aláírhat. Földrészlethatár kitűzésénél személyesen
részt kell lennie.

Kiadja az
Ingatlanrendezői
Minősítő Bizottság,
nyilvántartást vezeti a
Lechner
Tudásközpont

GD-T Geodéziai
tervező minősítés
(1996. évi LVIII.
törvény, 2012. évi XLVI.
törvény, 327/2015.
(XI.10.) Korm. rendelet)

Egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a
munkarészeken minőségtanúsítóként aláírhat.
Természetes tereptárgyak, illetve építmények
mozgás- és deformáció vizsgálati méréseinél
személyesen részt kell vennie.

Területileg illetékes
mérnöki kamara a
Földmérő Minősítő
Bizottság véleménye
alapján.

GD-Sz Geodéziai
szakértő minősítés
(1996. évi LVIII.
törvény, 2012. évi XLVI.
törvény, 327/2015.
(XI.10.) Korm. rendelet)

Egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatosan
az építmények tervezésével, megvalósításával,
működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai
vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek
értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői
vélemények
készítése,
szakmai
tanácsadás,
javaslattétel.

Területileg illetékes
mérnöki kamara a
Földmérő Minősítő
Bizottság véleménye
alapján.

Szakirányú felsőfokú végzettség
(19/2013. VM rendelet szerint),
földmérő igazolvány, legalább három
éves földmérői gyakorlat, referencia
munkák igazolása, sikeres szakmai
minősítő vizsga, erkölcsi
bizonyítvány.
Mérnöki kamarai tagság, földmérő
igazolvány, szakirányú felsőfokú
szakképzettség (19/2013. VM
rendelet szerint), 5 év szakmai
gyakorlat, 10 db referencia munka,
sikeres szakmai minősítő vizsga,
erkölcsi bizonyítvány.
Mérnöki kamarai tagság, földmérő
igazolvány, szakirányú felsőfokú
szakképzettség (19/2013. VM
rendelet szerint), 10 év szakmai
gyakorlat, 5 év tervezői gyakorlat, 5
db referencia munka, erkölcsi
bizonyítvány.

Államhatár és
alapponthálózati
pontok pótlása és
áthelyezése
(2012. évi XLVI.
törvény)
Hites bányamérő
(1993. évi XLVIII.
törvény a bányászatról,
12/2010. (III. 4.) KHEM
rendelet a hites
bányamérőről)
Igazságügyi szakértő
földmérés és
térképészet szakterület
(2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi
szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM
rendelet)

részterületek:
 EOVA és OGPSH pontok
 EOMA és INGA
 államhatár pontjai

Lechner
Tudásközpont

Részterületek:
 külszíni bánya
 mélyművelésű bánya
 szénhidrogén bányászat
Bányatérkép hitelesítés, felügyeli a bányamérést, a
bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati
tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a
bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátása.
Igazságügyi szakértői tevékenység, kivéve az eseti
szakértőt.

Magyar Bányászati és Szakirányú felsőfokú végzettség
Földtani Szolgálat
(12/2010. KHEM rendelet szerint),
szakmai gyakorlat 4 év (Irm esetén 2
év), sikeres szakmai minősítő vizsga,
erkölcsi bizonyítvány.

Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara,
Igazságügyi
Minisztérium

Szakirányú felsőfokú végzettség
(19/2013. VM rendelet szerint),
műszer, referencia munka

Igazságügyi szakértői kamarai
tagság, szakirányú felsőfokú
végzettség (9/2006. IM rendelet
szerint), 5 év gyakorlat, erkölcsi
bizonyítvány, szakértő jelölti
gyakorlat, jogi vizsga

