AZ EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ETIKAI KÓDEXE (“CODE

OF

CONDUCT”)

Preambulum
Az Európai Földmérők a felmérési feladatok elvégzésére hivatott,
felsőfokú szakképesítéssel, valamint jogi és műszaki gyakorlattal
rendelkező szakemberek (a szakma nem szabatos meghatározása a
Kódex 1. mellékletében található).
Az Európai Földmérők tevékenysége meghatározó jelentőségű a
természeti környezetünk alakításában, gazdasági és társadalmi
életünk
formálásában,
fenntartásában
és
fejlesztésében.
A
természetes és mesterséges környezetre tett hatásuknál, valamint az
európai jogrendszer működtetésében játszott szerepüknél fogva a
földmérők felelősséggel tartoznak mind a környezetünk, mind az
ügyfelek érdekeinek védelméért. Mint ilyenek, az Európai Földmérők
kivételes és meghatározó szerepet töltenek be az európai polgárok
életminőségének javításában és fenntartásában.
A földmérők szakértelme, tapasztalata és objektivitása a természeti,
társadalmi, jogi és gazdasági környezetünk hatékony és eredményes
tervezésében, felmérésében és nyilvántartásában biztosítékot nyújt az
emberi tevékenységek minőségére és fenntarthatóságára Európában.
Így e szakma képviselői alapvető felelősséggel tartoznak az Európai
Közösségnek, az egyes kormányoknak, az ügyfeleknek, illetve az
egész társadalomnak a jelenlegi és a jövő generációk tartós jólétéért.
A földmérők legmagasabb szintű szakmai és etikai alapokon nyugvó
tudása és pártatlansága garantálja a földmérési szolgáltatások
minőségét. Tevékenységük színvonalát, továbbá az egyes nemzeti
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szakmai szervezetek szabályait, a jelen Etikai Kódex, valamint adott
esetben a nemzeti jogi környezet biztosítja.

1. Cikkely
Bevezetés
1. A belső piaci szolgáltatásokról szóló direktíva 37. cikkelyével
(Internal Market 2006/123/EC) összhangban a CLGE GE a jelen
Etikai Kódex kiadásával a szolgáltatások támogatását és a
földmérői szakma megerősítését kívánja elősegíteni az Európai
Unió és a CLGE GE tagállamaiban.
2. A Kódex kiadásának további célja, hogy biztosítsa a
szolgáltatások maximális színvonalát, előmozdítsa a magasabb
szintű bizalmi kapcsolatok kialakulását az Európai Földmérők és
ügyfeleik között, valamint, hogy elősegítse a földmérés, mint
szakma társadalmi elismertségét az Unión belül.
3. A jelen Etikai Kódex tisztázza és megerősíti az Európai
Földmérők viselkedési szabályait. Az Európai Földmérő köteles
tiszteletben tartani az Etikai Kódex szabályait, bárhol is nyújtsa
szolgáltatásait, függetlenül attól, hogy ideiglenesen, vagy
állandó módon teszi azt, tekintet nélkül beosztására, szakmában
elfoglalt helyzetére.

2. Cikkely
Általános alapelvek

1.

2.

Az Európai Földmérők és alkalmazottaik tiszteletben tartják az
összes európai és nemzeti szintű törvényt, szabályzatot,
műszaki előírást, szabványt, valamint a szakma által előírt
gyakorlati kódexet és normát, és azokkal összhangban
nyújtják szolgáltatásaikat.
Kivéve, ahol a nemzeti szintű törvénykezés máshogy
rendelkezik, az Európai Földmérő személyesen felelős a saját
és alkalmazottai munkájáért. Elismeri, hogy a legjobb
megoldások megfelelő konzultációk útján biztosíthatók.
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3.

4.

5.

6.

Az Európai Földmérő tudatában van, hogy alapvető
felelősséggel
tartozik
a
társadalom
jelen
és
jövő
generációinak, miközben közreműködik Európa fenntartható
gazdasági,
társadalmi
és
természeti
környezetének
kialakításában.
Az Európai Földmérők szakmai munkájukat tisztességes,
pártatlan, független, diszkrét, objektív és átlátható módon
látják el. Tevékenységük során teljes mértékben a szakmai és
etikai
alapelvek
szerint
járnak
el,
hátrányos
megkülönböztetés nélkül viszonyulnak mind munkaadójukhoz
és munkatársaikhoz, mind megrendelőikhez.
Az Európai Földmérő csak olyan szolgáltatást kínál, amelyben
illetékes, és amelyben szakértelemmel rendelkezik. Ennek
megfelelően biztosítja, hogy alkalmazottai is rendelkezzenek
azzal a szükséges szaktudással, amelyet a feladat ellátása
megkövetel.
Az Európai Földmérő a feladatait a legnagyobb szakmai
körültekintéssel és szorgalommal látja el. Folyamatosan
fejleszti képességeit és tudását, és igyekszik szolgáltatásába
beépíteni a legújabb műszaki fejlesztések eredményeit.

3. Cikkely
Kapcsolat az ügyfelekkel

1.

2.

3.

4.

Felismerve, hogy az ügyfélkapcsolat alapvető eleme a
bizalom, az Európai Földmérő tiszteletben tartja ügyfelei
bizalmát és érdekeit.
Az Európai Földmérő diszkrét. Tiszteletben tartja és megőrzi
az ügyfelektől származó bizalmas információkat, azokat
harmadik fél számára nem szolgáltatja ki az ügyfél
hozzájárulása nélkül, illetve a törvényben szabályozott esetek
kivételével.
Az Európai Földmérő objektív, független és pártatlan módon
végzi munkáját. Bármely külső nyomást és érdekellentétet
professzionális módon kezel, és biztosítja, hogy mind az
ügyfél, mind más érdekhordozók tökéletesen tudatában
legyenek bármely, az objektivitást veszélyeztető tényezőnek.
Gondoskodik róla továbbá, hogy az alkalmazottak is
hasonlóképpen járjanak el.
Az Európai Földmérő felismeri a szélesebb értelemben vett
felelősségét a társadalom, a mindenkori kormány, más
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5.

6.

7.

8.

érdekhordozók, valamint saját szakmai közössége felé, és
ennek megfelelően viselkedik.
Az Európai Földmérő biztosítja, hogy azok, akiket megbíz egy
feladat elvégzésével, rendelkeznek a szükséges tudással és
képességekkel
a
feladat
hatékony
és
eredményes
végrehajtásához, valamint megfelelő szakmai irányítást és
ellenőrzést gyakorol a megbízottak felett.
Az Európai Földmérő hangsúlyt helyez arra, hogy bármely, a
tevékenységéről szóló leírás (reklám, ajánlat, szerződés)
pontos, teljes és világos legyen, és megfeleljen a hirdetések
írott és íratlan szabályainak. Hasonlóképpen a szolgáltatásaira
tett ajánlatának módja és a járandóságának meghatározása
átlátható, hozzáférhető legyen, és zárja ki a tisztességtelen
versenyzést.
Az Európai Földmérő harmadik féltől sem maga, sem más
számára nem fogad el olyan fizetséget vagy juttatást, amely
érdekellentétet okozhat, vagy bármilyen nemű külső nyomást
gyakorolhat a szokásos üzletmenetre.
A CLGE/GE nyomatékosan javasolja, hogy az Európai
Földmérő rendelkezzen felelősségbiztosítással. Az Európai
Földmérő tájékoztatja az ügyfeleket az általa kötött
biztosításról, vagy bármely más, azzal egyenértékű
garanciáról arra az esetre, ha a munkája során vétett hiba
vagy mulasztás kárt okozna.

4. Cikkely
Kapcsolat a többi földmérővel

1. Az Európai Földmérő a szakmatársaival szemben minden
szakmai tevékenységében szakszerű, udvarias és tisztességes.
Támogatja és elősegíti a közös szakmai kultúra és az
azonosságtudat fejlődését mind nemzeti, mind európai szinten.
2. Az Európai Földmérő csak akkor vállal valamely szakmatársa
által korábban megkezdett feladatot, ha a korábbi szerződések
időtartama lejárt, vagy felmondták.
3. Az Európai Földmérő tiszteletben tartja kollégái szakmai
véleményét.
4. A nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező Európai Földmérő
tartja magát ahhoz az etikus magatartáshoz, hogy közvetítse
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saját szakmai ismereteit a kisebb tapasztalattal rendelkező
földmérők felé.

5. Cikkely
Képzettség és képzés
1. Az Európai Földmérő tanult, képzett, és az adott ország
előírásainak megfelelő legmagasabb szakmai képesítéssel
rendelkezik.
2. Az Európai Földmérő szinten tartja és gyarapítja tudását és
szakértelmét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a
felmerülő
új
igényeknek
megfelelő
szakismeretekkel
rendelkezzen. Vállalja az élethosszig tartó tanulást a folyamatos
fejlődés érdekében.
3. Az Európai Földmérő támogatja szakmája fejlődését és jövőjét. E
törekvés
számos
úton
megvalósítható,
például
aktív
szerepvállalással a nemzeti szintű szakmai szervezetek
munkájában, vagy a kevésbé képzett, tapasztalatlanabb kollégák
fejlődésének támogatásával.
4. Az Európai Földmérő nem kelti szakmájának rossz hírét.
6. Cikkely
A Kódex érvényre juttatása, alkalmazásának követése

1.

2.

3.

Minden CLGE-GE tagszervezet érvényesíti a jelen Etikai Kódex
alapelveit a saját nemzeti rendszerében, illetve figyelemmel
kíséri azok betartását saját szabályrendszere keretein belül.
Ha az Európai Földmérő határon túli munkavégzés során
megsérti a CLGE-GE Etikai Kódexének alapelveit, a külföldi
ország nemzeti szervezete tájékoztatja a hazai szervezetet az
eseményekről, beleértve a jogi következményeket is.
A megfelelő információ birtokában a hazai tagszervezet
kivizsgálja az ügyet, és megteszi a szükséges fegyelmi
lépéseket a nemzeti törvényi lehetőségeknek, illetve a
nemzeti szervezet szabályzatának megfelelően, ahogy a
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helyzet kívánja. Amennyiben a hazai tagszervezet a kapott
tájékoztatás alapján bármilyen szankciót alkalmaz, arról
értesíti a külföldi tagszervezetet.

7. Cikkely
A Kódex elérhetősége
Az Etikai Kódex elérhető lesz a CLGE-GE, valamint a nemzeti
tagszervezetek honlapján.
Az Etikai Kódexet („Code of Conduct”) az Európai Földmérők
Tanácsának (CLGE) Általános Közgyűlése fogadta el 2009. szeptember
12-én Rómában.
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1. Melléklet:

A

földmérő tevékenységének FIG (Fédération
Internationale dés Géometres, Földmérők Nemzetközi Szövetsége)
által megfogalmazott definíciója (2004) *

Összefoglalás
A földmérő olyan szakképzett személy, aki felsőfokú végzettség és
műszaki szakértelem birtokában az alábbi tevékenységeket végzi:
￭ Földterületek, 3D objektumok, pontfelhők és útvonalak kitűzése,
felmérése és ábrázolása;
￭ Helyhez kötött információk gyűjtése és értelmezése;
￭ A térbeli információk felhasználása a föld, a felszíni vizek, illetve
azok felszínén található bármely struktúra tervezéséhez és
nyilvántartásához; és,
￭ Kutatás és fejlesztés irányítása a fenti témákban.
Részletes tevékenységek
A földmérő szakmai feladata az alábbi tevékenységekből áll, amelyek
vonatkozhatnak földön, felszíni vízen vagy a felszín felett és alatt lévő
objektumokra,
és
végrehajthatók
más
szakterületekkel
együttműködve.
1.

2.

3.

4.

5.

A Föld méretének és alakjának meghatározása, valamint
minden olyan adat mérése, mely a Föld bármely része
alakjának,
helyzetének,
méretének
és
körvonalainak
megadásához, illetve mindezek változásainak nyomon
követéséhez szükséges.
Objektumok pozícionálása térben és időben, valamint a
földfelszíni, felszín alatti és feletti természetes képződmények
és
mesterséges
struktúrák
helymeghatározása
és
monitorozása.
A fentiekben említett és egyéb felmérési célokra használt
érzékelők, műszerek és rendszerek fejlesztése, tesztelése és
kalibrálása.
Közvetlen, illetve távérzékeléssel (légi fotó, űrfotó) történő
térbeli adatgyűjtés és -felhasználás, valamint ezen eljárások
automatizálása.
A
köz-,
illetve
magántulajdonban
lévő
ingatlanok
határvonalának meghatározása, beleértve a közigazgatási és
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

országhatárokat is, valamint mindezek nyilvántartása a
megfelelő szervezeteknél.
Földrajzi információs rendszerek (GIS) tervezése, telepítése
és működtetése, térbeli adatok gyűjtése, tárolása, elemzése,
kezelése, megjelenítése, valamint terjesztése.
Térbeli objektumok és jelenségek elemzése, értelmezése és
integrálása, beleértve az ilyen adatok megjelenítését és
kommunikációját térképeken, modellekben és mobil digitális
eszközökben.
A természeti és társadalmi környezet tanulmányozása, a
szárazföldi és tengeri erőforrások felmérése és az ilyen
adatok felhasználása a város- és vidékfejlesztésben.
Ingatlanok (városi vagy vidéki, föld vagy épület) tervezése,
fejlesztése és továbbfejlesztése.
Ingatlanok (városi vagy vidéki, föld vagy épület) kezelése és
értékbecslése.
Építőipari
munkák
tervezése,
felmérése,
kezelése
költségbecsléssel együtt.

A fentiekben említett tevékenységek végzésekor a földmérőnek
figyelembe kell vennie a vonatkozó jogi, gazdasági, környezeti és
társadalmi szempontokat, amelyek hatással lehetnek a kérdéses
projektre.
(* A földmérő nemzetközileg használt terminológiája. Az európai
értelmezés folyamatban van.)
Az Európai Földmérők Etikai Kódexe az Európai Földmérők Tanácsa
(CLGE) által kiadott „Code of Conduct for European Surveyors” című
angol nyelvű leírás alapján készült. Az anyagot angolról fordította és
szerkesztette Gombás László és Tóth Mária.
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