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…./2015.(……….) Korm. rendelet

a geodéziai tervező és geodéziai szakértő minősítésről

A  Kormány  a  földmérési  és  térképészeti  tevékenységről  szóló  2012.  évi  XLVI.  törvény 
(továbbiakban:  Fttv.)  38.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az 
Alaptörvény  15.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1. Földmérő Minősítő Bizottság

1. §  (1) A Földmérő Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll. Tagjait a 
térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg a feladatok ellátásával.

(2) A Bizottság:
a) elnöke és további két tagja a Magyar Mérnöki Kamarától (továbbiakban: MMK),
b) egy tagja a miniszter által vezetett minisztériumból,
c) egy tagja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől (továbbiakban: FÖMI),
d) a miniszter felkérésére, a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára egy-

egy fő földmérési szakirányú oktató
kerül megbízásra.

(3) A Bizottságot a MMK működteti. A Bizottság tagjait a miniszter 5 évre nevezi ki.
(4) A Bizottság üléseit a jelentkezések mértékében, de legalább negyedévenként tartja.
(5) A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság a szakértői véleményét szótöbbséggel 

hozza meg. A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
(6) Az elnök feladata a minősítéssel kapcsolatos ügyek intézése.
(7)  A  6.§-ban  meghatározott  vizsga  lefolytatásához  a  Bizottság  legalább  három  tagjának 

jelenléte szükséges.
(8) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, illetve 

korábbi jogszabály alapján kiadott geodéziai tervező jogosultsággal rendelkezik.

2. Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés feltételei

2. § (1) Geodéziai tervező az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és 
c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara tagja és

a) földmérő igazolvánnyal,
b) külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel,
c)  egyetemi  (MSc) végzettség esetén 3 év,  főiskolai  (BSc) végzettség esetén 5 év szakmai 

gyakorlattal,
d) a 3.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelő referencia munkákkal, 
e) sikeres szakmai minősítő vizsgával, 
f) a mérnöki kamara szakmai tagozata által elfogadott mentorral, és
g)  a  kérelem  benyújtása  előtt  legalább  egy  évvel  megkezdett  mérnöki  kamarai  tagi 

jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Geodéziai szakértő az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c)  
pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara tagja és
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a) földmérő igazolvánnyal,
b) külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel,
c)  egyetemi (MSc) végzettség esetén 8 év, főiskolai (BSc) végzettség esetén 10 év szakmai 

gyakorlattal,
d) geodéziai tervező minősítéssel, és
e) ingatlanrendező földmérő minősítéssel
rendelkezik.
 (3) Az (1) és (2) bekezdés  b) pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettséget oklevéllel 

kell tanúsítani.
(4) A mentori viszony bejelentésére,  a mentor  személyére vonatkozó előírásokat a mérnöki 

kamara szakmai tagozata határozza meg.
3.  §  (1)  Geodéziai  tervezői  referencia  munkának  kell  elfogadni a 2.  §  (1)  b)  pontjában 

meghatározott szakképzettség megszerzése után végzett munkák közül:
a) tervezési célú geodéziai dokumentációk készítését,
b) közmű vezeték megvalósulási dokumentációk készítését,
c) építési geodéziai területén végzett tevékenységet,
d) egyéb célú geodéziai dokumentációk készítését, amely nem tartozik az a) – c) pontokban 

felsorolt témakörökbe.
(2) Referencia munkák akkor elegendőek, ha a 3. §. (1) a), b), c), d) pontjaiban meghatározott 

feladatokból legalább 20 db bemutatásra kerül. 
(3) Referencia munkaként olyan geodéziai dokumentáció fogadható el, amelynek földmérési 

munkarészein a jelentkező készítőként (közreműködőként) szerepel, és amely munkát  geodéziai 
tervezői minősítéssel rendelkező földmérő  tanúsított. 

(4) A referencia munkákat a 2. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.
4.  §  (1)  A  geodéziai  tervezői  és  szakértői  minősítést  kérelemre,  a  Bizottság  szakértői 

véleménye alapján, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkára adja 
ki. A kérelmet az 1. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  minősítés  iránti  kérelmet  a  lakóhely  szerinti  területi  mérnöki 
kamarához  kell  benyújtani.  A  területi  kamara  titkára  a  helyi  kamarai  geodéziai  szakcsoport 
véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság elnökéhez továbbítja.

5. § (1) A geodéziai tervezői és szakértői minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát,
c)  geodéziai  tervező minősítési kérelem esetében  a 3.§-ban meghatározott referenciamunkák 

jegyzékét,
d)  geodéziai  tervező minősítési  kérelem esetében a mentor írásbeli  véleményét  a kérelmező 

szakmai felkészültségéről,
e) geodéziai szakértő minősítési kérelem esetében a tervezői minősítés megszerzésétől végzett 

szakmai  tevékenység  részletes  bemutatását,  mellyel  a  kérelmező  szakértői  jártasságát 
alátámasztja,

f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek igazolását,
g)  három  hónapnál  nem  régebbi  keltű,  az  Fttv.  29/B.  §  (4)  bekezdés  b)  és  c)  pontjában 

előírtakat igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
h)  a  3.§.  (1)  bekezdés  a)  –  d)  pontjaiban  felsorolt  munkák  közül  a  kérelmező  által 

jelentősebbnek ítélt  5 munka tervtári  dokumentációjának digitális  másolatát,  nem módosítható 
fájlformátumban.



A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata által kidolgozott 
tervezet.

 (2) A geodéziai tervezői és szakértői minősítés megadása esetén a kamara igazolást állít ki. Az 
igazolás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

(3)  A  minősítés  igazgatási  szolgáltatási  díja  8000  Ft,  melyet  a  területi  kamara  felé  kell 
megfizetni. A területi kamara a díj 50 %-át átutalja a MMK felé, a vizsga megszervezésért.

6. § (1) A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A 
minősítő  vizsgát a MMK szervezi és bonyolítja le a Bizottság közreműködésével.  A szakmai 
minősítő  vizsga  elméleti  követelményeit  a  MMK  határozza  meg,  honlapján  közzé  teszi,  s 
gondoskodik annak folyamatos aktualizálásról. 

(2) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a 
vizsgázó teljesíti.

(3) Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli vizsgán a 
mentor is részt vehet.

(4) A szóbeli  vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a sikeresnek minősíti.  
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A sikertelen vizsga az eljárási díj 50 %-nak újbóli megfizetését követően ismételhető.

3. Geodéziai tervezői és szakértői minősítés érvényesség meghosszabbítása

7. §  (1) Kérelemre  a területileg illetékes  mérnöki  kamara a geodéziai  tervezői  és szakértői 
minősítést  az Fttv.  29/B.  §  (6)  bekezdésében foglalt  feltételek  fennállásának igazolása esetén 
alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja.

(2) Amennyiben a geodéziai tervező, szakértő a (1) bekezdésben meghatározott érvényesség 
meghosszabbítását nem kéri, akkor a területi mérnöki kamara az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésébe 
foglalt nyilvántartásból törli.

(3) A (2) bekezdés szerint törölt minősítésű földmérő az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében foglalt 
munkák végzésére nem jogosult.

 (4)  A  meghosszabbítás  iránti  kérelemhez  a  (1)  bekezdésben  meghatározott  igazolások 
másolatát a területi kamara titkárához kell benyújtani. Nem szükséges benyújtani a kamara által 
akkreditált rendezvények igazolásait, mert azokat a kamara e-mérnök rendszere nyilvántartja.

(5)  A  meghosszabbítás  igazgatási  szolgáltatási  díja  5000  Ft,  melyet  a  területi  mérnöki 
kamarának kell megfizetni.

4. Geodéziai tervezői és szakértői minősítés korlátozása és megszűnése

8.  §  (1)  A  minősített  geodéziai  tervező,  szakértő  munkájával  kapcsolatban  szakmaetikai 
panasszal  lehet  élni,  amelyet  a  panaszolt  lakóhelye  szerint  illetékes  területi  kamarához  kell 
írásban benyújtani.

(2) A panasznak tartalmaznia kell:
a) a panaszos nevét és lakcímét,
b) a panaszolt nevét és a geodéziai tervező, szakértő minősítés azonosító számát,
c) a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,
d) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.
(3)  A  benyújtott  szakmaetikai  panaszt  a  kamara  köteles  megvizsgálni,  amennyiben  a  (2) 

bekezdésben  foglalt  alaki  tartalomnak  megfelel.  Ennek  hiányában  a  panaszost  határidő 
megjelölésével a kamara hiánypótlásra szólítja fel.
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(4)  A  szakmaetikai  panasz  vizsgálata  során  a  kamara  titkára a  panaszban  érintett  feleket 
meghallgatja és kikéri a Bizottság, valamint a területi kamarai szakcsoport véleményét is.

9. § (1) Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a kamara titkára az 
alábbi döntést hozhatja:

a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben
aa)  munkája  során  elmulasztotta  a  megbízó  teljes  körű  tájékoztatását  a  megbízásával 

kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról,
ab) munkavégzése során nem tartotta be a szakmai jogszabályi előírásokat,
b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben
ba) a geodéziai tervező, szakértő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt 

minőségi előírásokat,
bb)  a  jogszabályban  előírt  földmérési  adatokat  jogosulatlanul,  vagy  díj  megfizetése  nélkül 

használja fel,
bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel,
c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha
ca) a tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,
cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,
cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,
cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie.
(2)  A  felfüggesztés  időtartama  alatt  a  geodéziai  tervező,  szakértő  minősítéshez  kötött 

tevékenységet  csak  geodéziai  tervező,  szakértő  minősítéssel  rendelkező  személy  minőség 
ellenőrzésével végezhet.

5. Geodéziai tervezői és szakértői névjegyzék nyilvántartásának vezetése

10.  §  A geodéziai  tervező,  szakértő  névjegyzék  nyilvántartásából  törölni  kell  a  minősített 
földmérőt:

a) a földmérő kérelmére,
b) a földmérő elhalálozása esetén,
c)  a területi kamara 9. § (1) bekezdés  c)  pontja alapján jogerős elmarasztaló döntése alapján, 

továbbá,
d) ha az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak nem felel meg, és
e) kamarai tagsága megszűnik.
11.  §  (1)  A geodéziai  tervezők,  szakértők  nyilvántartását  a  MMK honlapján  folyamatosan 

közzé kell tenni.
(2) A geodéziai tervező, szakértő az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésében foglalt adatainak változását 

30  napon  belül  köteles  bejelenteni  a  területi  kamarához,  amely  a  változást  átvezeti  a 
nyilvántartásban.

(3) Az Fttv 29/B. § (2) a)  pontjában meghatározott  minősítés  száma megegyezik  a területi 
kamara  tagsági  nyilvántartási  számával,  mely  kiegészül  a  tervezői,  szakértői  minősítés 
betűjelével.

(4)  A geodéziai tervezői minősítés betűjele: GD-T. A geodéziai szakértői minősítés betűjele: 
GD-Sz
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6. Akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési feltételei

12. § (1) A FÖMI és a MMK a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: 
rendezvény) az alábbiak szerint minősíti:

a)  egynapos  rendezvényért,  amely  legalább  két  órás  szakmai  programot  tartalmaz,  0,5 
továbbképzési pont jár,

b)  egynapos  rendezvényért,  amely  legalább  négy  órás  szakmai  programot  tartalmaz,  1 
továbbképzési pont jár,

c)  egynapos  rendezvényért,  amely  legalább  hat  órás  szakmai  programot  tartalmaz,  2 
továbbképzési pont jár,

d)  többnapos  rendezvények  esetében  az  első  napért  és  az  azt  követően  minden  további 
továbbképzési napért pontszám az a, b) és c) pont szerint adható,

e)  a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 1 továbbképzési 
pont jár.

(2)  A  továbbképzések  témája  lehet  minden  a  geodéziai  tervezői,  szakértői  minősítéssel 
végezhető  tevékenységekhez  kapcsolódó  előadás.  A  továbbképzések  formája  lehet  minden 
személyes jelenléthez kötött előadás, konferencia, szakmai megbeszélés, valamint távoktatás.

(3)  A továbbképzési  pontok megállapítását  az  a  szervezet  végzi,  amelytől  az  akkreditációt 
kérték.  Az  akkreditált  rendezvényekről,  és  a  megállapított  továbbképzési  pontokról 
nyilvántartást kell vezetni, és közzé kell tenni az akkreditáló szervezet honlapján.

Egy rendezvényt csak egy szervezetnél lehet akkreditálni.
(4)  A rendezvényekről  szóló  nyilvántartásnak  tartalmaznia  kell  a  rendező  megnevezését,  a 

továbbképzés  regisztrációs  számát,  helyét,  időpontját,  programját,  díját,  és  a  jelentkezésre 
vonatkozó információkat.

(5)  A  továbbképzési  pontok  megállapítását  a  rendezvény  szervezőknek  a  rendezvényt 
megelőzően 10 nappal írásban kell kérniük. A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendezvény programját,
b) a meghívott előadók névsorát,
c) az előadások címét,
d) az előadások rövid tartalmát.
(6)  A  rendezvény  szervezői  a  rendezvényen  résztvevők  számára  továbbképzési  igazolást 

állítanak ki, amely tartalmazza:
a) az akkreditáló szervezet által adott nyilvántartásba vételi számot,
b) az IGAZOLÁS feliratot és alatta „a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. 

évi XLVI. törvény 29/B. § (6) bekezdés a) pontja alapján szakmai továbbképzés teljesítéséhez” 
feliratot,

c)  a  rendezvényen  résztvevő  személy  nevét  és  geodéziai  tervező,  szakértő  minősítésének 
számát,

d) a rendezvény időpontját,
e) a rendezvény helyszínét,
f) a rendezvény megnevezését,
g) a megállapított továbbképzési pontot betűvel kiírva,
h) a rendezvényszervező megnevezését és elérhetőségi címét,
i) az igazolás kiállításának dátumát,
j) a rendezvény szervezését végző személy megnevezését és aláírását,
k) „Az igazolás a kiállítástól számított öt évig érvényes” feliratot.
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(7)  A rendezvényszervező  a  rendezvényt  követő  8  napon  belül  a  akkreditáló  szervezetnek 
megküldi a rendezvényen résztvevő személyek által aláírt jelenléti ívet az alábbi tartalommal:

a) a résztvevő neve,
b) a résztvevő geodéziai tervezői, szakértői minősítő száma,
c) a résztvevő lakcíme,
d) a résztvevő aláírása.
(8) A rendezvényszervező a jelenléti ív alapján az igazolást utólagosan is kiállíthatja, és postai 

úton megküldi a résztvevő számára.

7. Geodéziai tervezői, szakértői minősítéssel végezhető tevékenységek

13.  §  Geodéziai  tervezői  és  szakértői  tevékenységet  az  folytathat,  aki  rendelkezik  a 
névjegyzéket  vezető  szerv  engedélyével,  kamarai  tagsága  folytonos,  továbbképzési 
időszakonként teljesíti a szakmai továbbképzést. A tevékenységek részletes meghatározását a 4. 
melléklet tartalmazza.

14. § Cég tervezői és szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha a tevékenység folytatásában 
személyes  közreműködést  vállaló  tagja  vagy  munkavégzésre  irányuló  polgári  jogi  vagy 
munkajogi jogviszonyban álló személy az adott szakterületre engedéllyel rendelkezik. A cég által 
folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személy jogosultságának terjedelmével.

15. §  A geodéziai tervezői, szakértői tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a 
területi kamara titkárának határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő 
időpontját és várható tartamát meg kell jelölni. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett 
szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető. A továbbképzési időszak 5 évébe a szüneteltetés 
nem számít bele.

8. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet  a kihirdetését  követő 8.  napon lép hatályba.  Ezzel  egyidejűleg a 2014. 
január  1-jét  megelőzően  geodéziai  tervezési  szakterületen,  geodéziai  szakértői  szakterületen 
kiadott engedélyek hatályukat vesztik.

17. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően a 104/2006. (IV.28.) Kormány rendelet alapján 
kiadott,  névjegyzékbe  vételhez  kötött  geodéziai  tervezői  és  szakértői  tevékenység  végzésére 
vonatkozó hatályos jogosultságot a területi kamaráknak e jogszabály hatálybalépésétől számított 
8  napon  belül  át  kell  sorolniuk  az  itt  szereplő  minősítésekre.  Az  átsorolás  díjmentes.  Az 
átsorolásról a 3. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani.

(2) Az átsorolt geodéziai tervezői és szakértői minősítések a rendelet hatálybalépését követő 5 
évig érvényesek.

 18.  §  A rendelet  tervezetének  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006.  december  12-i 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése 
megtörtént.



A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata által kidolgozott 
tervezet.

1. melléklet a …/2015.(…….)Korm. rendelethez (Kérelem)

KÉRELEM
A GEODÉZIAI TERVEZŐ/SZAKÉRTŐ* MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ

A kérelmező neve: ...................................................................................
A kérelmező születési neve: .....................................................................
Születési helye és ideje: ............................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................
Állandó lakcíme: .......................................................................................
Levelezési címe: ........................................................................................
Szakirányú  iskolai  végzettsége  (a  szakképzettsége,  a  tanintézet  megnevezése  és  az  oklevél 

száma, kelte): ............................................................................................
................................................................................................................
Telefonszáma:........................................................................................
E mail címe: ..........................................................................................
Jelenlegi munkahelye: ...........................................................................
Jelenlegi beosztása: ...............................................................................
Földmérő igazolvány száma: .................................................................
Mérnök kamarai nyilvántartási száma: .................................................................
Ingatlanrendező fölmérői minősítés száma (ha van): .................................................................

Megelőző munkahelyek (a munkakörök és a végzett munka megnevezésével)

 Munkahely  Beosztás  Mettől - meddig (év, hó)
 .................................  .................................  .................................
 .................................  .................................  .................................

Hozzájárulok  a  földmérési  és  térképészeti  tevékenységről  szóló  2012.  évi  XLVI.  törvény 
29/B.§  (2)  bekezdés  d)-f)  pontban  meghatározott  adataimnak  az  országos  névjegyzék 
nyilvántartásában történő közzétételéhez:

igen*                                                                                  nem*

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az 
adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

.......................................................... 
a kérelmező aláírása



A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata által kidolgozott 
tervezet.

2. melléklet a …/2015.(…….)Korm. rendelethez (Referencia adatlap)

A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia  
munkák felsorolása

  A munka leírása Teljesítés időpontja  Kérelmező 
közreműködése

 Minőségtanúsító
megnevezése

 Minőségtanúsító 
aláírása

 1)      
 2)      
 3)      
 4)      
 5)      
 6)      
 7)      
 8)      
 9)      
 10)      
 11)      
 12)      
 13)      
 14)      
 15)      
 16)      
 17)      
 18)      
 19)      
 20)      
 21)      
 22)      
 23)      
 24)      
 25)      
 26)      
 27)      
 28)      
 29)      
 30)      

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

.......................................................... 
a kérelmező aláírása



A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata által kidolgozott 
tervezet.

3. melléklet a …/2015.(…….)Korm. rendelethez (Igazolás névjegyzékbe vételről)

A minősítés száma: ............... / ..................

IGAZOLÁS
a geodéziai tervező/szakértő* minősítésről

A  Földmérő  Minősítő  Bizottság  szakértői  véleménye  és  a  földmérési  és  térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján

............................................................ 
(név, végzettség)

aki  ...............  év  .................................  hó  ...... 
napján  .......................................................................................  városban  született,  anyja 
neve  ..............................................................................,  geodéziai  tervezőnek/szakértőnek* 

minősítem, és ezzel egyidejűleg a minősítettek nyilvántartásába bejegyeztem.
Nevezett  jogszabályban  meghatározott  geodéziai  tervezői/szakértői* minősítéshez  kötött 

földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult.
A minősítés a kiállítástól számított öt évig érvényes.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

P. H.

..................................................... 
aláírás

* A fölösleges törlendő



A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata által kidolgozott 
tervezet.

4. melléklet a …/2015.(…….)Korm. rendelethez 

A geodéziai tervezői minősítéssel végezhető földmérési tevékenységek (a minősítés betűjele: 
GD-T)

1.  Geodéziai  tervezői  minősítés  szükséges  az  egyéb  célú  geodéziai  feladatok,  ezen  belül  az 
építmények,  nyomvonal  jellegű létesítmények tervezésével,  megvalósításával,  működtetésével, 
vizsgálatával  kapcsolatos  geodéziai  feladatok  irányításához,  minőségtanúsításához, 
meghatározott esetben végzéséhez.

1.1. Geodéziai tervezői irányításhoz, minőségtanúsításhoz kötött geodéziai feladatok:
 építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése, 
 településtervezéshez,  területrendezéshez,  településfejlesztéshez  szükséges  térképek 

készítése, 
 a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése, 
 közművezetékek  geodéziai  bemérése,  analóg  alapanyagon  lévő  szakági  térképek, 

helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése,
 műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és 

azok változásvezetése
 építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése, építmények, létesítmények geodéziai 

kitűzése, geodéziai művezetése.

1.2. Geodéziai tervező által végzett méréshez kötött geodéziai feladatok:
 mozgás- és deformáció vizsgálati mérések (mérnökgeodézia).

A  geodéziai  szakértői  minősítéssel  végezhető  földmérési  tevékenységek  (A  minősítés 
betűjele: GD-Sz)

2.  Geodéziai  műszaki  szakértői  minősítéssel  a  szakterületen  teljes  körűen  végezhető  az 
építmények,  létesítmények  tervezésével,  megvalósításával,  működtetésével,  vizsgálatával 
kapcsolatos  geodéziai  vonatkozású  kérdések  ok-okozati  összefüggéseinek  magas  szakmai 
színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak 
feltárása;  és  mindezekkel  kapcsolatban  szakértői  vélemények  készítése,  szakmai  tanácsadás, 
javaslattétel. 


