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Tisztelt Tagozati Tag! 
Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! 
 
 
Tárgy: A geodéziai tervezés és szakértés jogi szabályozásának helyzete 2013. december 20-án 
 

 

Az alábbiakban tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy hol tart a geodéziai jogosultságok 
szabályozása, mit tekinthetünk már konkrétumnak, s mik a tagozati vezetés céljai. 
 

Kiindulási helyzet: Az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a geodéziai tervezési 
tevékenységet 2014. július 1-ig szabályozza, a szakértői tevékenységet 2014. január 1-vel 
megszünteti.1  Ennek következményeként a Kormány a következő határozatot hozta: 
 

A Kormány 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozata a szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati 

jogszabályok felülvizsgálatáról 

A Kormány a mérnöki szakma minőségi garanciáinak megtartása és az egységes, valamennyi 

szakmagyakorlóra érvényes szabályozás kialakítása érdekében elrendeli a Magyar Mérnöki 

Kamarával együttműködve az alábbi tevékenységek felülvizsgálatát: 

b) geodéziai tervezési tevékenység, birtokrendezői tevékenység. 

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 

Határidő: 2013. november 1. 

 
A jogalkotás előkészítése a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztályának kompetenciájába 
tartozik. A MMK elnöke és tagozatunk vezetése az ősz folyamán folyamatosan tárgyalt, 
egyeztetett a jogalkotóval. Konszenzusra jutottunk abban, hogy a szabályozás két lépcsőben 
valósítható meg, a főbb előírásokhoz a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvény (Fttv.) módosítása szükséges, majd ennek felhatalmazása alapján kormányrendelet 
szintű részletes szabályozás a második lépés. A földmérési törvény módosítását a VM 
előterjesztette, a zárószavazásra 2013. december 17-én került sor. A kihirdetése a napokban 
várható. (A módosításra más agrár és környezeti törvényekkel együtt, egy ún. „saláta-
törvényben” került sor.) 
A Fttv. módosításai közül azokat emelem ki, melyek a tagozati tagság számára nagyobb 
jelentőséggel bírnak, valamint a geodéziai jogosultsággal kapcsolatosak. 
 
Egyéb célú földmérési tevékenységnek minősülnek az állami alapfeladatok és alapmunkák 

körébe, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek körébe nem tartozó 

földmérési munkák. Az egyéb célú földmérési tevékenység végzésének jogosultsági 

feltételrendszerét és a munkavégzés részletes szabályait a kormány rendeletben határozza 

meg. 

 

A rendelkezéssel a tagozat vezetése egyetért, fontosnak tartjuk a teljes földmérési szakterület 
részletes szabályozását. 
 
 

                                       
1
  A BM-tól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rendelet módosítása mind a tervezők, mind a szakértők 

vonatkozásában a határidőt 2014. december 31-ig meghosszabbítja. 



Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség 

meghosszabbításának feltétele: 

a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv illetve a Magyar Mérnöki Kamara (a 

továbbiakban: kamara) által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon 

húsz továbbképzési pont megszerzése, és 

b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása 

 
A tagozat vezetése egyetért azzal, hogy az ingatlanrendező földmérő minősítés megújítása 
továbbképzéshez lesz kötve, s azzal is, hogy a továbbképzések akkreditálásában, 
szervezésében a kamarának szerepe lesz. Nyomatékosan felhívtuk  a jogalkotó figyelmét arra, 
hogy a felsőfokú végzettség újbóli elbírálása során körültekintően kell eljárni, azaz nem lehet 
kizárni a minősítettek köréből azokat, kiknek végzettségét a korábbi jogszabályok 
szakirányúnak minősítették (pl. erdőmérnökök, építőmérnökök, bányamérnökök). Sok igen jó 
szakember kollégánk rendelkezik ilyen végzettségekkel. 
 
A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter 

által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a 

Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján az e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szerv hatósági jogkörében eljárva dönt. 

 
Több esetben előfordult, hogy területi kamarák a szakma (szakcsoport, tagozat) megkérdezése 
nélkül, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva adtak ki geodéziai 
jogosultságot. Ezért elvben egyetértünk a Bizottság létrehozásával, de a további tárgyalások 
során azt fogjuk képviselni, hogy a jogosultságok elbírálásában szerepe legyen a szakcsoporti, 
tagozati minősítő bizottságoknak. 
Egyértelmű célunk, hogy a „kormányrendeletben meghatározott szerv” a kamara legyen. Ezt a 
célunkat támogatta a VM FTF képviselője is, több szakmai fórumon is kijelentette, hogy ez 
megegyezik az ágazati vezetés elképzelésével. 
 
Geodéziai tervezői és szakértői minősítést az kaphat, aki 

a) megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a kormány által kiadott rendeletben 

meghatározott feltételeknek, 

b) tagja a területileg illetékes mérnöki kamarának, 

c) a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és 

d) büntetlen előéletű. 

 
Zárószavazás előtti módosító indítvány a kötelező kamarai tagság feltételt törölte, holott a 
törvénytervezet előkészítése során ebben a fontos szabályozásban egyezségre jutottunk a VM 
képviselőjével. E pont törlése után nem egyértelmű a kormányzati szándék. Januárban újra 
egyeztetünk, hogy van-e lehetőség a kamara részvételére a  minősítés megadásában és 
nyilvántartásában. 
Nem ismerjük a módosítást előterjesztő valós indokait, az előterjesztés indoklása 
semmitmondó volt. 
 

A megadott minősítés a megadástól számított öt évig érvényes. Az érvényesség 

meghosszabbításának feltétele: 

a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv illetve a kamara által akkreditált 

szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és 

b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása. 

A kamara által szervezett szakmai továbbképzésekért adható továbbképzési pontokat a 

kamara állapítja meg. 

 
Véleményünk ugyanaz, mint amit az ingatlanrendezőknél leírtam, egyetértünk, de az ún. 
„szerzett jogokat” tiszteletben kell tartani. 
 



Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a Földmérő Minősítő Bizottság véleménye alapján – 

szakmai vagy etikai vétség esetén – az geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítést 

visszavonja, vagy legfeljebb 2 évi időtartamra felfüggeszti. Visszavonás esetén a földmérő 

ismételt minősítést – a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő – 3 év 

elteltével kaphat. 

 
Elvekben itt is egyetértünk, de a részletek során figyelembe kell venni, hogy a MMK-nak van 
etikai-fegyelmi szabályzata, s a területi kamaráknak etikai bizottságai.  
 

[Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben]  

i) állapítsa meg az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének részletes 

szabályait és követelményrendszerét,  

j) jelölje ki a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítő és a nyilvántartást vezető 

szervet, határozza meg a minősítés feltételeit és a minősítéssel kapcsolatos eljárás részletes 

szabályait. 

 
A kamara (tagozat) szempontjából ez a kulcskérdés. Egyértelmű célunk, hogy az a szerv a 
kamara legyen. Ebben maximálisan támogat bennünket a MMK elnöksége, s különösen 
Barsiné Pataky Etelka elnök asszony. Mostantól a kormányrendeletet előkészítő tárgyalásokra 
koncentrálunk.  
Meg kívánom még említeni azt a tényt, hogy bár a 338/2006. Korm. rendelet még előírja a 
telekalakítások vonatkozásában a geodéziai tervezői jogosultságot, ez hamarosan 
megváltozik. Geodéziai tervezői és szakértői minősítés csak az egyéb célú, azaz földügyön 
kívüli geodéziai feladatokhoz lesz szükséges. 
 
Kedves Kollégák! 
 
A fentiekben igyekeztem a helyzetet tényszerűen összefoglalni, melyet mindenki értelmezhet 
vérmérséklete és vélt vagy valós érdekei szerint. Tudjuk, hogy munkánknak vannak 
támogatói, s vannak ellendrukkerek is. A tagozati vezetésünket az a cél vezérli, mellyel a 
tagság megbízott bennünket, mikor ezt az elnökséget választotta. Tárgyilagosan nézve, nem 
állunk nyerésre, de máskor is voltunk már nehéz helyzetben. Az biztos, hogy a Magyar 
Mérnöki Kamarának van és lesz Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata, függetlenül a jelen 
helyzet kimenetelétől. Velem együtt sok száz kolléga gondolja úgy, hogy a mérnököknek a 
mérnök kamarában van a helyük, saját sorsunkat ott kell intéznünk. 
 
Kívánok minden kedves kollégának (egyetértőnek, s nem egyetértőnek is) áldott, békés 
Karácsonyt, eredményes új esztendőt! 
 

Üdvözlettel: 

 

Veszprém, 2013. december 20. 

  

 Holéczy Ernő 

 MMK GGT 

 

 


