Magyar Mérnöki Kamara

Tájékoztatás szakmai minősítő vizsgáról
Geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenységet az folytathat, aki az MMK
nyilvántartása alapján geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítéssel rendelkezik.
A szakmai minősítő vizsga célja, hogy geodéziai tervezői jogosultságot szakmailag felkészült, a
geodézia területén széles körű tapasztalatokkal rendelkező kollégák kaphassák meg.
Vizsgára az a kérelmező bocsájtható, aki megfelel a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és bemutatta a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.
A geodéziai tervezői minősítési kérelem elbírálásához szükséges minősítő vizsgákat havonta egy
alkalommal az előre meghirdetett időpontban tartjuk. A vizsga az MMK 1094 Budapest Angyal utca
1–3. alatti földszinti vizsgatermében kerül megtartásra.
A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie.
A vizsga tematikája és az írásbeli vizsga kérdései megtalálhatók az MMK és a Geodéziai és
Geoinformatikai Tagozat honlapján.
A vizsga eredményes, ha a kérelmező mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgát teljesíti. Az írásbeli
vizsga eredményes, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti. Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli vizsga eredményes, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a eredményesnek minősíti.
Az eredménytelen vizsga ismételhető. A javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a díja
a vizsga díjával azonos.
Az írásbeli vizsga 30 számítógépes tesztkérdésből áll, időtartama 40 perc. A szóbeli résznél a 2 tétel
húzása után 15 perc felkészülési időt biztosítunk. A vizsgához minden segédeszköz használható.
A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt (beszamolo@mmk.hu), amennyiben a vizsgán nem
tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját
megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett
vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 Ft levonásra kerül.
A vizsga díjának befizetése
A vizsga díját a szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára kell befizetni: Magyar
Mérnöki Kamara 11784009-21124341. A vizsga díja 28.000 Ft, melyről az MMK számlát bocsát
ki a befizető részére.
A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk
ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a vizsgadíjat átutalja,
csekkes befizetés esetén a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A vizsgázó beazonosításhoz szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, az illető
neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével.
Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk
az érintett személyekről külön listát küldeni, az azonosító szám és a befizetett összeg
feltüntetésével.

