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Tájékoztató a minősítésekhez kapcsolódó továbbképzésekről
A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 2016. május 21-én elfogadta a Geodéziai
Továbbképzési Szabályzatot.
A régi jogosultságok átsorolásával szerzett minősítések esetén az első továbbképzési időszak
2015. 11. 18-tól, az új minősítést szerzők esetén a határozat dátumától számított 5 évig tart. Ez alatt
kell összegyűjteni 20 továbbképzési pontot. Erre több lehetőség is van, a FÖMI, illetve az MMK
által akkreditált képzéseken.
A kamarán belül a megyei kamarák fogják szervezni a továbbképzéseket. A továbbképzések
témaköreit a földművelésügyi miniszter június 20-án jóváhagyta. A 7 téma megtalálható a tagozat
honlapján. A témák kidolgozása elkezdődött a felkért kollégák közreműködésével. Ez várhatóan
augusztusban befejeződik. Ezután a tagozat minden témához felkér 2-3 előadót, sok esetben a
témák kidolgozói is vállalják az előadás tartást. Az egyes témák 6, 3, 2 órásak ( 45 perc előadás
számít egy órának) lesznek. A 7 témában a megadott oktatókkal állítják majd össze a területi
kamarák a 6*45 perces továbbképzést. Ezenfelül lehetőség van más témát, vagy más oktatót
választani, de ilyenkor a tagozat jóváhagyása szükséges. Ez a 6*45 perces továbbképzés ér 4 pontot,
a költsége az MMK döntése alapján 10 000 Ft, ettől lefelé korlátlanul el lehet térni, felfelé
maximum 1/3-al. Nem kamarai tagoknak a díj maximum a kétszeres lehet. A képzésről igazolást
kapunk papíron is – hiszen felhasználható az ingatlan rendezői minősítés meghosszabbítására is – és
rögzítik az e-mérnök rendszerben is.

A Mérnökkeresőben megtalálhatók a geodéták is
Mérnökkereső rendszerben az MMK honlapján ( http://mmk.hu/mernokkereso ) megtalálhatók a
geodézia minősítéssel rendelkezők is. A 300 nm alatti lakóépületek építése, → tervező mérnököt
keresek → Geodéziai tervező mérnököt keresek (geodéziai felmérés) pontokat választva területi
szűrést beállítva (megye, járás, város) megjelennek listában és térképen is a minősítéssel
rendelkezők.

A vállalkozások geodéziai tevékenységének szabályai
Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás
részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet nemcsak a tervezői minősítésekről
szól, hanem a szakmagyakorlást végző vállalkozásokat érintő szabályokról is. Vállalkozásnak
számít a gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég.
Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői tevékenységet az a vállalkozás végezhet,
amelynek legalább egy tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója

rendelkezik geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel. A vállalkozás a
szakmagyakorlási tevékenységet köteles bejelenteni a területi kamarának. A bejelentést az MMK
honlapján ( http://mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio ) elektronikusan lehet megtenni. Mivel csak a
geodéziai vállalkozásoknál van papír alapú igazolás, így a regisztrációkor a tevékenységre
vonatkozó adatok alatti, a vállalkozás jellemző tevékenysége mezőbe írják bele, hogy geodéziai
szakmagyakorlás. A feltöltésről egy automatikus visszaigazoló emailt küld a rendszer. A területi
kamara 8 napon belül a vállalkozást nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a
bejelentőt értesíti. A vállalkozás névjegyzéki jelölést kap (például C-16-0002), a regisztrált cégeket
az MMK honlapján ( http://mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&searchsubmit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1 ) lehet keresni. A bejelentés, és a
nyilvántartás ingyenes.
A kamarai törvény már 2012. óta előírja a mérnöki tevékenységet folytató vállalkozások
regisztrációját, amit akkor sokan meg is tettek. A Kormány rendeletben új elem az igazolás
kiállítása. Az igazolást egyre több alkalommal kérik a megrendelők.
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