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Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt megváltozott kamarai eljárásokról

A geodéziai  tervezői  kérelmek elbírálásához szükséges  a  szakmai minősítő  vizsgákat  az 
MMK március 16-tól kezdődően átmenetileg, a veszélyhelyzet megszüntetéséig felfüggesztette. Az 
FMB március  9-én szervezett  utoljára  minősítő  vizsgát  4  jelöltnek.  Jelenleg  1 beadott  tervezői 
kérelem van, ahol csak a vizsga hiányzik. Amint lehetőség lesz rá ismét tartunk vizsgát. 
A geodéziai  szakértői  minősítéshez  nem kell  vizsga  személyes  találkozással,  így  ha  lesz  ilyen 
kérelem, akkor azt határidőben elbíráljuk.

Akiknek a korábbi jogosultságát a 327/2015. Korm rendelet hatálybalépésekor átsorolták, 
azoknak 2020. november 18-ig kell kérni ennek meghosszabbítását. Ez alól kivételt csak az képez 
aki a tagsági viszonyát felfüggesztette vagy a minősítését szüneteltette. Ezekkel az időszakokkal az 
5 éves továbbképzési időszak meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet  miatt  a  novemberi  meghosszabbítás  szabályait  még  nem  tudjuk.  Jelenleg  a 
kamarában akinek a veszélyhelyzet kihirdetése után járt le a jogosultsága, azt meghosszabbítják ha 
megvan a képzése, ha nincs akkor is. Ha nincs meg a szükséges képzése, akkor a veszélyhelyzet 
elmúlása + x napig (jelenleg úgy van meghirdetve, hogy december 31-ig) kell ezt bepótolni.
Ezenkívül  a  tagozat  elnöksége február  elején elküldte  az Ingatlan-nyilvántartási  és  Térképészeti 
Főosztályra  a  327/2015.  Korm  rendelet  és  a  63/1999.  FVM-HM-PM  rendelt  módosítására 
vonatkozó javaslatunkat. Akkor úgy tűnt ezeknek novemberig történő elfogadására van esély. Ezek 
a változások a tagok számára kedvezően módosítanák a hosszabbítási eljárását.

Jelenleg  a  jogszabályi  előírások  miatt  szakmai  továbbképzés  személyes  jelenléttel  nem 
szervezhető. De lehetőség van a képzések online megtartására, amelyek szervezése a BPMK-nál 
már megkezdődött.
Ezzel kapcsolatban egy idézet Nagy Gyula az MMK elnöke egy leveléből: „… semmiféle hátrány 
nem  éri  azokat,  akik  a  veszélyhelyzet  alatt  ilyen  továbbképzésen  nem  vesznek  részt.  A 
továbbképzési  kötelezettség  pótlására  a  veszélyhelyzet  megszűnése  után,  kontaktórás 
továbbképzésen is van lehetőségük. Aki mégis úgy dönt, hogy részt vesz online szakmai képzésen, 
az ezzel természetesen teljesítheti kötelező szakmai továbbképzését.”

A tagozat elnöksége következő ülését online tartja, a szeptemberre tervezett taggyűlést az 
akkor érvényes szabályok szerint vagy megtartjuk,  vagy nem és a jelenlegi átmeneti  jogszabály 
szerint az elnökség fogadja el  az éves beszámolót.  De a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 
napon belül össze kell hívni a taggyűlést.
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