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FÃ¶ldmÃ©rÅ‘ minÅ‘sÃ-tÃ©sek megÃºjÃ-tÃ¡sa
2018. November 26.

A földmérési és térképészeti tevékenységrÅ‘l szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) - annak
függvényében, hogy a földmérési tevékenység eredményez-e változást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisban, vagy sem - megkülönböztet ingatlan-nyilvántartási célú és egyéb célú földmérési és térképészeti
tevékenységet.
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményezÅ‘ földmérési és térképészeti
munka minÅ‘ségét ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítéssel rendelkezÅ‘ földmérÅ‘nek kell tanúsítania (Fttv. 28. § (3)
bekezdés), míg az egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minÅ‘ségbiztosítását geodéziai tervezÅ‘i vagy
geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítéssel rendelkezÅ‘ személy végezheti (Fttv. 29/B. §. (1) bekezdés).
Az Fttv. tehát három fajta szakmagyakorlási minÅ‘sítést ismer, melyek közül egy az ingatlan-nyilvántartási célú-, kettÅ‘
pedig az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységhez kapcsolódik.
Tekintettel arra, hogy ezen minÅ‘sítések érvényessége - belátható idÅ‘n belül, 2019. május 7-ével - több szakmagyakorlót
érintÅ‘n le fog járni, aktuális kérdés foglalkozni ezek meghosszabbításának szabályaival.
Szakmagyakorlási minÅ‘sítések megújítása a földmérési szakterületen
Fábián József
földmérési szakügyintézÅ‘
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FÅ‘osztály
Földhivatali Osztály

1. IngatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítésAz Fttv. vonatkozó elÅ‘írása szerint (28. § (4) bekezdés) ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘
minÅ‘sítés szükséges az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez:
- az állami földmérési térképi adatbázis készítésének irányítása
- az állami átvételi vizsgálati eljárás irányítása
- az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményezÅ‘ földmérési munka
irányítása és minÅ‘ségének tanúsítása
- új állami földmérési alaptérképi adatbázis készítése során az elhatárolási munkák végzése
- a változási vázrajzok hatósági vizsgálata és záradékolása
- a földrészlet-határvonalak kitÅ±zési munkáinak végzése és
- a földmérési szakfelügyelÅ‘i feladatok ellátása.
Az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítéssel kapcsolatos eljárásban egy - a térképészetért felelÅ‘s miniszter által
létrehozott - ún. IngatlanrendezÅ‘ MinÅ‘sítÅ‘ Bizottság jár el. A minÅ‘sítés megadásáról az IngatlanrendezÅ‘ MinÅ‘sítÅ‘
Bizottság szakértÅ‘i véleménye alapján Budapest FÅ‘város Kormányhivatala, mint földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv dönt (Fttv. 28. § (6) bekezdés).Az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítés a megadást követÅ‘ öt évig
érvényes. Az érvényesség feltétele (Fttv. 28. § (7a) bekezdés):
- Budapest FÅ‘város Kormányhivatala, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú
továbbképzéseken vagy konferenciákon - öt év alatt - húsz továbbképzési pont megszerzése
- a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti felsÅ‘fokú szakirányú végzettség igazolása
- igazgatási szolgáltatási díj (5.000 Ft) befizetése.
Ezen feltételek közül fontos kiemelni, azt a kérdéskört, hogy mi minÅ‘sül földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez szükséges szakképzettségnek. Ez azért lényeges, mert a földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez szükséges szakképzettségrÅ‘l szóló VM rendelet hatálybalépése óta (2013. március 29.) ebben jelentÅ‘s
változások történtek. Nem minÅ‘sül automatikusan ilyen irányú szakképzettségnek több olyan végzettség, amelyek
korábban annak minÅ‘sültek. Így például az okleveles építÅ‘mérnöki, az okleveles erdÅ‘mérnöki, az okleveles bányamérnöki
vagy az okleveles térképész végzettség, továbbá az építÅ‘mérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki
képesítés csak abban az esetben, ha a kérelmezÅ‘ a jogszabály mellékletében meghatározott tárgykörökbÅ‘l,
tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel (19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés). Ezért a kérelem
benyújtása elÅ‘tt célszerÅ± ezt a kérdést alaposan körbejárni, melynek során javasolt kreditszámítás kérése
Budapest FÅ‘város Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali FÅ‘osztályától (a továbbiakban: BFKH
FTFFO).A földmérÅ‘ igazolványról, az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítésrÅ‘l, valamint a földmérési szakfelügyelÅ‘i feladatokr
szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet ( a továbbiakban: VM rendelet) szerint a meghosszabbítás kérelemre indul, mely
kérelmet a BFKH FTFFO honlapjáról lehet letölteni. A kérelmet az IngatlanrendezÅ‘ MinÅ‘sítÅ‘ Bizottság titkárához kell
benyújtani. Az elÅ‘írt feltételek fennállása esetén Budapest FÅ‘város Kormányhivatala a minÅ‘sítést öt évvel hosszabbítja
meg. Amennyiben minÅ‘sítése érvényességének meghosszabbítását az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ nem kéri, akkor
Budapest FÅ‘város Kormányhivatala törli a szakmagyakorlót a minÅ‘sítéssel rendelkezÅ‘ személyekrÅ‘l vezetett
nyilvántartásból.Több szakmagyakorlót érinthet, hogy mi a sorsa a már korábban kiadott minÅ‘sítéseknek. A VM rendelet
szerint a rendelet hatálybalépése elÅ‘tt kiadott ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítések a rendelet hatálybalépését követÅ‘ öt
évig, azaz 2019. május 7-ig érvényesek.
2. Geodéziai tervezÅ‘i- és geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítésAz egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel
összefüggÅ‘ szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerint geodéziai tervezÅ‘i minÅ‘sítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával,
mÅ±ködtetésével, vizsgálatával kapcsolatos következÅ‘ geodéziai feladatok irányításához, minÅ‘ségtanúsításához:
- az építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése
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- az építmények geodéziai kitÅ±zése, geodéziai mÅ±vezetése
- az építési feladatok geodéziai irányítása és ellenÅ‘rzése
- a megvalósult állapot geodéziai mÅ±szaki dokumentációjának elkészítése
- a közmÅ±vezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévÅ‘ szakági térképek, helyszínrajzok digitális
átalakítása, térképezése
- a mÅ±szaki térinformatikai rendszerek újonnan elÅ‘állítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok
változásvezetése
- a településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése.Természetes
tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseit geodéziai tervezÅ‘i minÅ‘sítéssel
rendelkezÅ‘ földmérÅ‘ végezhet.Geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítéssel a szakterületen teljes körÅ±en végezhetÅ‘ az építmények
tervezésével, megvalósításával, mÅ±ködtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések okokozati összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértÅ‘i vélemények készítése, szakmai
tanácsadás, javaslattétel (Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés).
A geodéziai tervezÅ‘i, valamint a geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítéssel kapcsolatos eljárásban egy - a térképészetért felelÅ‘
miniszter által létrehozott - ún. FöldmérÅ‘ MinÅ‘sítÅ‘ Bizottság jár el. A minÅ‘sítés megadásáról a FöldmérÅ‘ MinÅ‘sítÅ‘
Bizottság szakértÅ‘i véleménye alapján a kérelmezÅ‘ lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkára dönt (Fttv.
29/B. § (1) bekezdés). A minÅ‘sítés a megadást követÅ‘ öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának
feltétele:
- Budapest FÅ‘város Kormányhivatala, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú
továbbképzéseken vagy konferenciákon - öt év alatt- húsz továbbképzési pont megszerzése, valamint évente
legalább négy pont teljesítése
- a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti felsÅ‘fokú szakirányú végzettség igazolása
- igazgatási szolgáltatási díj (30.000 Ft) befizetése.
A húsz továbbképzési pont megszerzése - a fentieken túl - a Magyar Mérnöki Kamara által szervezett szakmai
képzéseken való részvétellel vagy egyéni teljesítéssel is teljesíthetÅ‘ (Hajdú 2017).
A meghosszabbítás kérelemre indul, mely kérelmet a kérelmezÅ‘ lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara
titkárához kell benyújtani. Az elÅ‘írt feltételek fennállása esetén a megyei mérnöki kamara a minÅ‘sítést öt évvel
hosszabbítja meg.
Az érvényesség meghosszabbítására irányuló kérelmet a minÅ‘sítés érvényességi idején belül kell benyújtani.
Amennyiben a meghosszabbítást a geodéziai tervezÅ‘, illetve a geodéziai szakértÅ‘ az érvényességi idÅ‘n belül nem kéri,
a területi mérnöki kamara a geodéziai tervezÅ‘t, illetve geodézia szakértÅ‘t nyilvántartásából törli (Korm. rendelet 17. §).Több
szakmagyakorlót érinthet, hogy mi a sorsa a már korábban kiadott geodéziai tervezÅ‘i és szakértÅ‘i jogosultságoknak.
A Korm. rendelet hatálybalépését megelÅ‘zÅ‘en kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai tervezÅ‘i jogosultság
geodéziai tervezÅ‘i minÅ‘sítésnek, a rendelet hatálybalépését megelÅ‘zÅ‘en kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai
szakértÅ‘i jogosultság pedig geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítésnek minÅ‘sült. A névjegyzékben az átsorolást a Magyar
Mérnöki Kamara a földmérÅ‘ igazolvánnyal rendelkezÅ‘ személyekrÅ‘l szóló nyilvántartás alapján végezte el (Korm.
rendelet 28. § (2) bekezdés). Az így átsorolt tervezÅ‘knek és szakértÅ‘knek a minÅ‘sítése 2020. november 18-ig érvényes.
3. Néhány szó a továbbképzésekrÅ‘l
A fentiek szerint mindhárom minÅ‘sítés érvényessége meghosszabbításának feltétele olyan továbbképzéseken
történÅ‘ részvétel melyeket vagy Budapest FÅ‘város Kormányhivatala vagy a Magyar Mérnöki Kamara akkreditált.3.1. A
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált szakirányú továbbképzések Budapest
FÅ‘város Kormányhivatala a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat az alábbiak szerint minÅ‘síti (VM
rendelet 16. § (1) bekezdés):
- legalább két órás szakmai program esetén 0,5 továbbképzési pont jár
- legalább négy órás szakmai program esetén 1 továbbképzési pont jár
- legalább hat órás szakmai program esetén 2 továbbképzési pont jár
- a rendezvényeken elÅ‘adások tartásáért az elÅ‘adónak elÅ‘adásonként plusz 1 továbbképzési pont jár.
A továbbképzési pontokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv állapítja meg, és errÅ‘l
nyilvántartást vezet. A továbbképzés teljesítésérÅ‘l a résztvevÅ‘k papír alapú igazolást kapnak, melyet a rendezvény
szervezÅ‘i állítanak ki. Az igazolást meg kell Å‘rizni és majd mellékelni kell a meghosszabbítási kérelem mellé.3.2. A
Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzésekA továbbképzés témáira a MMK Geodéziai
és Geoinformatikai Tagozata tesz javaslatot, melyet a térképészetért felelÅ‘s miniszter hagy jóvá. A tananyag
elkészítésérÅ‘l és az oktatók megbízásáról a Magyar Mérnöki Kamara gondoskodik (Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés).
A képzéseket a területi (megyei) kamarák szervezik. Az egynapos képzés 6x45 perces tanítási órát jelent, mely
egyenértékÅ± a négy továbbképzési ponttal (Hajdú 2017).A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált képzések
teljesítése - a kamarai tagok esetében - regisztrálásra kerül az e-mérnök rendszerben. Ennek következtében az e-mérnök
rendszerben nyilvántartott rendezvények igazolásait nem szükséges benyújtani a minÅ‘sítés meghosszabbításához.
3.3. A szakirányú továbbképzések kölcsönös elismeréseA FöldmÅ±velésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai
FÅ‘osztálya és a Magyar Mérnöki Kamara megállapodott abban, hogy a szakmagyakorlók az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘
minÅ‘sítés, valamint a geodéziai tervezÅ‘i- és a geodéziai szakértÅ‘i minÅ‘sítések meghosszabbításához szükséges
továbbképzési kötelezettségeiket egyaránt teljesíthetik mind a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv,
mind a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált továbbképzéseken (Horváth et al. 2016).
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Budapest FÅ‘város Kormányhivatala által akkreditált képzéseken kapott
továbbképzési pontok egyenértékben beszámíthatók a kamarai minÅ‘sítések megújításánál, a négy pontos kamarai
képzés pedig kettÅ‘ pontot ér az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítés meghosszabbításánál.
A felek megállapodtak abban is, hogy a továbbképzések szervezése során törekedni kell arra, hogy azok mindkét
részterületet érintsék. Azaz a továbbképzések - lehetÅ‘ség szerint - az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítéssel
rendelkezÅ‘knek legalább 30%-ban egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatos ismereteket, a geodéziai
tervezÅ‘knek és szakértÅ‘knek pedig legalább 30%-ban a földüggyel kapcsolatos ismereteket is tartalmazzanak.
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