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A geodéziai szakmagyakorlás feltételeinek változásáról

A  már  korábban  megjelent,  az  építésügyi  és  az  építésüggyel  összefüggő  szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet csak egyetlen mondatban rendelkezik a
geodéziai jogosultságról. Most ennek a gyakorlati tudnivalóiról szólunk.

A geodétákra vonatkozó bekezdés a fenti rendeletben:

47. § (8) A 2014. január 1-jét  megelőzően geodéziai  tervezési  szakterületen kiadott  engedélyek
jogszabály  eltérő  rendelkezésének  hiányában  2014.  július  1-jéig  hatályosak,  ezt  követően  a
tevékenység engedély nélkül folytatható.

Ami nincs ebben a pontban,  az a geodéziai  szakértői jogosultság.  Jelen állás  szerint  a  rendelet
hatálybalépésétől, 2014. január elsejétől megszűnik.

A tervezői jogosultságnál az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

2013. december 31-ig minden a régi szabályozás szerint történik, az eddig megszokott feladatokhoz
szükséges a GD jogosultság. Ha valakinek eddig jár le az 5 éves továbbképzési időszaka, akkor azt
a megfelelő továbbképzési igazolások benyújtásával meg lehet és célszerű is hosszabbítania.  Új
jogosultság kérelmezhető, de csak december 31-ig adható meg, ha kicsúsznak a határidőből, akkor a
területi kamaráknak azt el kell utasítani.

2014. január 1-től nem adható ki új  jogosultság.  A jogosultságunk a rendelet  előírása alapján a
továbbképzéstől  függetlenül,  meghatározott  ideig,  2014.  július  1-ig  érvényes.  Változik  azon
feladatok  köre,  amihez  jogosultság  szükséges,  hiszen  a  tevékenységet  szabályozó  104/2006.
(IV.28.) Korm. r.  már nem lesz hatályos.  Így csak a 338/2006. (XII.23.) Korm. r.  telekalakítást
szabályozó 17/A. § (8) és (9) bekezdése írja elő a geodéziai tervezői jogosultság szükségességét.
Elképzelhető ezen rendelet módosítása is időközben.

2014. július 1-től a geodéziai tevékenység engedély nélkül folytatható.

A  fentebb  leírtak  azonban  változhatnak,  mivel  a  bekezdésben  szerepel  a  „jogszabály  eltérő
rendelkezése hiányában” kitétel. Ez most itt nem csak egy általános jogi formula, hanem nagyon is
konkrét  lehetőség.  Megjelent  ugyanis  a  szakmagyakorlókra  vonatkozó  ágazati  jogszabályok
felülvizsgálatáról  szóló  1434/2013.  (VII.  11.)  Korm.  határozat.  Valamennyi  szakmagyakorlóra



érvényes  szabályozás  kialakítása  érdekében  az  MMK-nak  és  vidékfejlesztési  miniszternek
november 1-ig meg kell egyeznie a geodéziát érintő szabályozásról.

A határidő csak az előterjesztés elkészítésére vonatkozik, a szükséges törvénymódosítás, valamint a
Kormányrendelet megjelenése és hatályba lépése később lesz. Már két tárgyalás lezajlott, melyen a
MMK és a Tagozat vezetői találkoztak az VM FFT vezetőivel. Ezek alapján bizakodhatunk, hogy a
későbbiekben  is  lesz  geodéziai  jogosultság.  Arra  is  látunk  lehetőséget,  hogy  a  jelenleg
jogosultsággal rendelkezőket átsorolják az új jogosultságba, ezért is érdemes a jogosultságainkat az
új szabályozás megjelenéséig érvényben tartani.

A megállapodás részleteiről november 1., az előbb jelzett határidő után tudunk tájékoztatást adni.

GGT elnöksége

Taggyűlésünk volt szeptember 21-én. Ez megjelent 81 fő.

Az első feladat a Hazay István díj átadása volt, melyet Érdi-Krausz György kollégánk vehetett át.
Gratulálunk!

A diplomadíjakra idén 5 BME hallgató pályázott. közülük:
• Moka Dániel  (BME,  BSc):  Robot  mérőállomásokra  alapozott  mozgásvizsgálati  rendszer

továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazása
• Katona Dávid (BME, BSc): Elektromos távvezeték építésének geodéziai feladatai

című dolgozataikkal nyertek. Sajnos a GEO-ból nem érkezett be pályázat.

A MMK Elnök asszonya adott ezt követően rövid tájékoztatást a kamara helyzetéről és feladatairól.

Az elnökség beszámolóját Holéczy Ernő ismertette.

Ezt  követte  a  jól  előkészített  tisztújítás,  melyre  a  jelöltek  mindegyike  küldött  be  elfogadó-
nyilatkozatot és bemutatkozó anyagot. (ld. tagozati honlap)

Eredmények:

Elnökség
• Elnök Holéczy Ernő Pannon Geodézia Kft
• Alelnökök Hajdú György Szolnok, ev.

Dr. Siki Zoltán BME
• Tagok ifj. Csemniczky László DigiKom Kft.

Kéri Gyula Földmérő Kft. Nagykanizsa
Kovács István Geodézia Zrt. Dorog
Dr. Szepes András GEOINFO ALBA Np. Kft.
Dr. Tóth Zoltán NymE GEO

Minősítő Bizottság
• Elnök Érdi-Krausz György Budapest
• Tagok Bende László Szeged

Farkas Zoltán Győr
Fábián József Salgótarján
Hárságyiné Zlamál Márta Pécs
Kovács István Dorog
Dr. Vincze László Székesfehérvár

http://mmk-ggt.hu/hazay_dij/index.html
http://mmk-ggt.hu/2013_valasztas/jeloltek_2013.pdf
http://mmk-ggt.hu/2013_valasztas/elnoki_beszamolo20130921.pdf
http://mmk-ggt.hu/palyazat/


Az elnököt a MB első ülésén, október 3-án választották saját körükből.

Kérjük  Kollégáinkat,  a  lehetőségeik  szerint  támogassák  a  tagozati  vezetés  munkáját,  álljunk
egységesen a soron következő feladatok mellé, melyek közül a legfontosabb most az előbb vázolt
szabályozás sikeres megvalósítása lesz!


