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A  24.  Közigazgatási  határváltozás  és  a  25.  Műszaki  határkiigazítás  és  a  26.  Közigazgatási

határvonal megállapítása újfelmérés vagy térképfelújítás esetén új fejezet a rendeletben.

A közigazgatási határváltozás a hivatal számára fontos eljárási kérdéseket szabályoz, a földmérőket

kevéssé érinti.

Műszaki határváltozás eljárása évtizedekkel ezelőtt volt már, többször szükség is van ilyen kisebb

területet érintő változások egyszerűsített eljárására.

A 27. Időszakonként végzett helyszínelések tartalmilag azonos a korábbi  szabályokkal,  sajnos a

hivataloknak kevés ideje van erre a feladatra, pedig mindannyiunk érdeke lenne.

A 28. Metaadatok változatlan szabályozást tartalmaz.

A 29. Záró rendelkezések közül legfontosabb, hogy az új rendelet hatályba lépett július 14-én. Az

eddig az időpontig kiadott adatszolgáltatások alapján a korábbi rendelet szerint kell elkészíteni a

vázrajzot.

Változik a 109/1999. FVM rendelet  is,  az itt  meghatározott  földmérési  szabályok miatt  néhány

helyen.

Sokakat  érintő  változások  vannak  a  földmérési  szakképzettséget  szabályozó  19/2013.  VM

rendeletben.

Az 1. § (1) c) pontjának értelmezését egy hiba nehezíti. Ez most így szerepel:

… alapvégzettségét az e pontban meghatározott szakokon szerezte, akkor …

A korábbi változatban így volt:

… alapvégzettségét az e paragrafusban meghatározott szakokon szerezte, akkor …

A szabályozás azt jelentené, hogy az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles

birtokrendező mérnöki MSc képesítés akkor számít felsőfokú földmérői szakképesítésnek, ha az 1.

§-ban szereplő alap végzettsége van, és rendelkezik 70 kredittel. Végignézve az 1. §-t, az (1) a) b)

és d) pontban levő földmérő végzettségek MSc nélkül is ennek számítanak, nekik ez nem okoz

változást. Az (1) e) pontban levő az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles

bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett

üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés esetén van könnyítés, hiszen az alapdiplomája és az MSc

képesítésben kellett megszereznie a 70 kreditet.

Akik nincsenek itt felsorolva, például geoinformatikusok, hiába végeznek el egy földmérő MSc-t,

attól még nem lesznek felsőfokú földmérők.

A másik változás két csoportot érint, azokat akik az 1. §-ban felsorolt szakokon tanultak, de nem

kaptak  diplomát,  illetve  az  okleveles  építőmérnöki,  az  okleveles  erdőmérnöki,  az  okleveles

bányamérnöki  vagy  okleveles  térképész  végzettséget,  továbbá  az  építőmérnöki  szakterületen

szerzett  üzemmérnöki  vagy  mérnöki  képesítés  szerzők,  ha  van  35  kreditjük,  akkor  középfokú

földmérőnek számítanak, kaphatnak földmérő igazolványt.
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