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Ingatlanrendező földmérő mérnökök tagdíja 2008-ban
(a MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat állásfoglalása)
A területi kamarák által a tagoknak megküldött tagdíjakkal kapcsolatos 2008. évi tájékoztató II.4.
pontjában alapvetően hibás, félrevezető információkat tartalmaz az ingatlanrendező földmérő
mérnökökkel kapcsolatosan. A megfogalmazásból arra lehet következtetni, hogy az ingatlanrendező
mérnökök „tervezői, szakértői” tevékenységet végezhetnek, ha az alaptagdíjon felül 4000 Ft-ot, 65 év
felett 4500 Ft-ot fizetnek. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a következőkre:
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•

•

•

Az ingatlanrendezői minősítés nem tervezői és nem szakértői jogosultság.
A minősítést nem a kamara adja ki, hanem a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a
Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság javaslata alapján.
A minősítettek hivatalos névjegyzékét is a FÖMI vezeti.
A minősítés nem kell megújítani, nem tartozik a MMK továbbképzések hatálya alá.
A MMK hivatalos tervezői és szakértői névjegyzékében tájékoztató jelleggel, a fentebb említett
külön díj ellenében elkülönülten közli azon ingatlanrendező mérnökök listáját, akik az abban való
szereplést kérik. A többség nem kéri. A tájékoztató névjegyzékben szereplőnek semmivel sincs
több „joga”, mint annak, aki nem kérte magát a listára. Az ingatlanrendezői tevékenység
végzéséhez – ha más jogszabályi előírásokkal nem ütközik – az alaptagdíj befizetése elegendő.
Az ingatlanrendező földmérő technikusok névjegyzékét a MMK abból a célból vezeti külön, mert
a törvényünk értelmében csak akkor folytathatnak ingatlanrendező tevékenységet, ha kamarai
tagok, és a technikus névjegyzékbe felvételüket 2000. június 30-ig kérték. A technikus
névjegyzékben való szereplésért a táblázatban megadott 15000 illetve 10000 Ft-ot kell fizetni a
2008/2009 évre.
Geodéziai szakterületen tervezői és szakértői tevékenység a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben
és a 61/1994 (XI.8.) FM rendeletben foglalt, a MMK által kiadott jogosultságokkal végezhető. Az
ilyen jogosultságokkal rendelkezők 35000 Ft, illetve 22000 Ft díjat fizetnek, a táblázat első két
sorának megfelelően.
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