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Tájékoztatás a geodéziai minősítések meghosszabbításáról
A 327/2015. Korm. rendelet 2015. november 18-án lépett hatályba, akkor kezdődött az
átsoroltak számára az 5 éves továbbképzési időszak. A jelenleg érvényes szabályok alapján írom a
tájékoztatót, de ezek novemberig még változhatnak, hiszen a tagozat kezdeményezte a
minisztériumban a rendelet tagjainknak kedvező módosítását. A javaslataink közé tartozik a
meghosszabbítás díjának eltörlése, amit az MMK is támogat. A lehetséges változások miatt nem
érdemes már most beadni a kérelmet.

Kinek kell a jogosultságát meghosszabbítani?
A rendelet hatálybalépésekor a korábbi jogosultságokat átsorolták, nekik idén novemberben
letelik az 5 éves továbbképzési időszak. Kivétel ez alól, aki azóta a tagságát felfüggesztette, vagy a
minősítését szüneteltette. Nekik a felfüggesztés vagy szüneteltetés idejével meghosszabbodik a
továbbképzési időszakuk.
Ha valaki nem tudja a pontos dátumot, akkor az MMK e-mérnök rendszerébe belépve (
https://mmk.hu/bejelentkezes.html ) láthatja az engedélyének érvényességét. A lejárat dátumát a
névjegyzékben is meg lehet nézni.
A lejárat előtt 30 nappal a megyei kamara értesíti a jogosultakat.

Mikor és hová kell benyújtani a meghosszabbítási kérelmet?
A kérelmet mindenkinek november 18. előtt, ahhoz a megyei kamarához kell benyújtania,
ahol tag. Azoknak is be kell nyújtani a kérelmet, akinek nincs meg a szükséges 20 továbbképzési
pontja.
A kérelem beadásának dátumától függetlenül az érvényesség 5 évvel meghosszabbodik, 2025.
november 18. lesz.
A határidő elmulasztása jogvesztő. Aki nem adja be a kérelmet november 18-ig az elveszti
minősítését, csak új kérelemmel és vizsgával szerezheti vissza.

Mit kell beadni?
Kell egy kérelem, formája, tartalma nem szabályozott. Értelemszerűen a személyes adatokat
és a kérelem tárgyát kell tartalmaznia. A kérelem csak hagyományosan, papíron nyújtható be.
A kérelemhez mellékelni kell a szakirányú felsőfokú végzettség igazolását – ha ez korábban nem
került benyújtásra a megyei kamarához-, és a továbbképzési igazolásokat. Nem kell becsatolni az
MMK e-mérnök rendszerében nyilvántartott továbbképzések igazolását. Tehát akinek 5 kamarai
képzése volt, annak nem kell további Lechner és elődjei által akkreditált képzés igazolását papíron
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csatolni. Ha valakinek nincs 5 kamarai képzése – minden 6 órás képzés 4 pontot ér – akkor a
hiányzó pontértékű Lechner által akkreditált képzésről kell igazolást beadni. Természetesen ezek
közül csak a 2015. november 18. utániak fogadhatók el.
Ha valakinek nincs meg összesen 20 pontja, akkor is be kell adni a kérelmet. Esetükben a megyei
kamara titkára egy évet ad a hiányzó pontok megszerzésére, addig viszont nem folytatható a
tevékenység.
Ezenkívül át kell utalni a meghosszabbítás díját – 30 000 Ft a 63/1999. rendelet 17/B. § alapján – a
megyei kamarának.
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