
Tájékoztató
kamarai tagok részére

a geodéziai minősítések meghosszabbításáról

1) A geodéziai tervezői és szakértői jogosultság szabályozási háttere  

A geodéziai tervezői és szakértői jogosultságok hosszabbításáról az alábbi jogszabályok és 
szabályzatok rendelkeznek:

Általános jogszabályok:
a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170

b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173

Ágazati jogszabályok:
a) a  földmérési  és  térképészeti  tevékenységről  szóló  2012.  évi  XLVI.  törvény  (a 

továbbiakban: Fttv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148781

b) az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás 
részletes  szabályairól  szóló  327/2015.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192082

c) a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 
igazgatási  szolgáltatási  díjakról  szóló  63/1999.  (VII.  21.)  FVM-HM-PM  együttes 
rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40873

Kamarai szabályzatok:
a) Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési szabályzata a geodéziai tervező és geodéziai 

szakértő  minősítéssel  rendelkezők  számára  (a  továbbiakban:  Továbbképzési 
Szabályzat)
https://mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok/geodezia-tovabbkepzesi-
szabalyzat.pdf

2) Mikor és hol kell kezdeményezni a jogosultságot meghosszabbítását?  

A jogosultságának meghosszabbítását mindenkinek
a) a jogosultság érvényességi idején belül,
b) az őt nyilvántartó területi mérnöki kamara titkáránál

kell kezdeményeznie.1

Fontos! Ha valaki a jogosultság meghosszabbítását annak érvényességi idején belül nem 

1 Korm. rendelet 17. § (1) bek.
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kéri, a területi kamara köteles őt a nyilvántartásból törölni.2

A geodéziai minősítés szünetelésének idejét a továbbképzési időszak és így az érvényességi 
idő  számításakor  figyelmen  kívül  kell  hagyni.3 Ebben  az  esetben  a  szüneteltetés  idejével 
meghosszabbodik  a  továbbképzési  időszak,  a  kérelmet  pedig  majd  az  így  megállapított, 
meghosszabbított időszak végén kell benyújtani.

3) Hogyan lehet ellenőrizni a lejárati dátumot?  

A Korm. rendelet hatálybalépésekor a korábbi geodéziai tervezői és szakértői jogosultságokat 
a kamara átsorolta. Az átsorolt jogosultsággal rendelkezőknek egységesen 2020. november 
18-án telik le az 5 éves továbbképzési időszakuk, azaz eddig az időpontig kell a kérelmüket 
benyújtani.

A 2020. november 18-át követően új jogosultságot kapott szakmagyakorlók lejárati dátuma az 
5  éves  továbbképzési  időszakhoz  igazodik,  azaz  legkésőbb  a  geodéziai  minősítés 
bejegyzésének időpontját követő ötödik év lejártakor kell a kérelmet benyújtaniuk.

Ha  valaki  nem  tudja  a  pontos  dátumot,  akkor  a  saját  névjegyzéki  adatlapjára  keresve 
ellenőrizheti azt: https://mmk.hu/kereses/tagok

4) Hogyan kell benyújtani a kérelmet?  

A kérelem formája a geodéziai tevékenységre vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott, 
így erre az általános törvényi előírások vonatkoznak, azaz a kérelmet

a) személyesen,
b) írásban (postai úton),
c) elektronikusan, az E-ügyintézési tv-nek megfelelő formában

lehet előterjeszteni.4

A személyes  és  postai  ügyintézéshez  a  területi  mérnöki  kamarák elérhetőségeit  és  adatait 
megtalálja az országos kamara honlapján: https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

Az  elektronikus  ügyintézéshez  a  kormányzati  e-Papír  alkalmazás  vehető  igénybe: 
https://epapir.gov.hu/ Az e-Papír alkalmazás használata esetén a következő adatokkal lehet a 
kérelmet beadni:

a) témacsoport: „Kamarai ügyintézés”
b) ügytípus:  „Mérnöki  szakmagyakorlási  tevékenységgel  kapcsolatos  ügyek  (Magyar 

Mérnöki Kamara”
c) címzett: a fentiek szerint a kamarai tagok nyilvántartó területi mérnöki kamarát kell 

kiválasztani.

5) Milyen tartalommal kell benyújtani a kérelmet?  

2 Korm. rendelet 17. § (4) bek.
3 Korm. rendelet 19. § (3) bek.
4 Ákr. 35. § (2) bek. és E-ügyintézési tv. 8. § (1) bek.
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A kérelem tartalmi követelményei a geodéziai tevékenységre vonatkozó jogszabályokban nem 
szabályozottak, így erre az általános törvényi előírások vonatkoznak.

Ennek  megfelelően  a  kérelemnek  az  ügyfél  azonosításához  szükséges  adatokat  és  az 
elérhetőségét kell tartalmaznia legalább az alábbiak szerint:5

a) neve
b) születési neve
c) születési helye és ideje
d) anyja neve
e) állandó lakcíme
f) levelezési címe
g) telefonszáma
h) e-mail címe
i) földmérő igazolvány száma
j) mérnök kamarai nyilvántartási száma

6) Mit kell csatolni a kérelemhez?  

A meghosszabbítás iránti kérelemhez
a) az  ötéves  továbbképzési  időszak  során  teljesített  továbbképzések  igazolásainak 

másolatát,6 valamint
b) a Díjrendeletben  meghatározott,  30.000  Ft-os  igazgatási  szolgáltatási  díj 

befizetésének igazolását7

kell benyújtani.

A továbbképzési kötelezettséget a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vagy a 
kamara által szervezett szakirányú továbbképzéseken és konferenciákon lehet teljesíteni. Ezek 
közül nem szükséges benyújtani az utóbbi, azaz a mérnöki kamarák által szervezett és az e-
Mérnök rendszerében nyilvántartott rendezvények igazolásait.8

A továbbképzés teljesítésének a feltétele a fenti képzéseket megszerzett 20 továbbképzési 
pont megléte.9

A  kamara  által  szervezett,  évente  egy  alkalommal  teljesített  szakirányú  továbbképzések 
pontértékét  a  Küldöttgyűlés  által  elfogadott  szabályzat  rögzíti,  ezek  pontértéke  4 
továbbképzési pont.10

7) Mit kell tenni, ha valaki nem teljesítette a továbbképzési kötelezettségét?  

A legfontosabb, hogy a kérelem benyújtásának jogvesztő határideje miatt azoknak is be kell 
nyújtani a kérelmet, akinek nincs meg a szükséges 20 továbbképzési pontja, ellenkező 
esetben  –  a  fent  leírtak  szerint  –  a  területi  kamara  titkára  törli  a  szakmagyakorlót  a 
névjegyzékből.
5 Ákr. 36. § (1) bek.
6 Korm. rendelet 17. § (2) bek. 1. mondat
7 Díjrendelet 17/B. § (1) bek.
8 Korm. rendelet 17. § (1) bek. 2. mondat
9 Fttv. 29/B. § (6) bek. és Korm. rendelet 18. § (3) bek.
10 Fttv. 29/B. § (7) bek. és Továbbképzési Szabályzat 4. § (1) bek. a) pont
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Ha  a  továbbképzési  kötelezettségét  a  szakmagyakorló  nem  vagy  nem  teljes  egészében 
teljesítette,  a területi kamara titkára egyéves pótlási határidőt ad az elmaradt képzések 
teljesítésére.11

Azt, aki az egy éves határidőn belül sem tesz eleget a képzési kötelezettségének, a területi 
kamara titkára törli a névjegyzékből.12 Ebben az esetben új geodéziai jogosultság csak az 
elmulasztott továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető ismételten.13

8) Mi történik a kérelem benyújtását követően?  

Ha az előterjesztett kérelem, valamint a kamara rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás 
tisztázott, a területi kamara titkára 8 napon belül, határozatban dönt14

a) a  továbbképzési  kötelezettség  teljesítése  esetén  a  geodéziai  tervezői  és  geodéziai 
szakértői minősítés 5 évvel történő meghosszabbításáról,

b) a  továbbképzési  kötelezettség  elmulasztása  esetén  az  egyéves  pótlási  határidő 
előírásáról,

és ezt a kamarai névjegyzékbe is bejegyzi.

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt  követelményeknek nem felel meg, a területi  kamara 
titkára egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás elmulasztása a kérelem 
visszautasítását és a geodéziai jogosultság névjegyzékből való törlését vonja maga után.15

11 Korm. rendelet 22. § (1) bek. e) pont
12 Korm. rendelet 22. § (1) bek. e) pont
13 Korm. rendelet 22. § (3) bek.
14 Ákr. 39. § és 41. §
15 Ákr. 44. § és 47. § (1) bek. b) pont

4 / 4


