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Tájékoztató a minősítések megújításának feltételeiről

Kedves Kollégák!

Az  ingatlanrendezői  minősítés  meghosszabbításáig  még  közel  másfél  év  van,  a  kamarai 
jogosultságok pedig még 3 évig érvényesek, de úgy tapasztaljuk, hogy sokan nincsenek tisztában a 
követelményekkel, ezért összefoglaljuk a főbb pontokat.

Geodéziai tervező (GD-T) és szakértői (GD-Sz) minősítések meghosszabbítása

Akiknek átsorolással lett meg az új minősítése azoknak ez 2020. november 18-ig érvényes. Aki 
2016  óta  szerzett  minősítést,  arra  ugyanez  az  eljárásrend  vonatkozik,  csak  a  névjegyzéki 
bejegyzésétől számított 5 év múlva kell megtennie.

A meghosszabbítás feltételei:
 szakirányú felsőfokú szakmai végzettség
 továbbképzés teljesítése
 kérelem
 díj befizetése

Az átsorolásnál nem volt feltétel, hogy legyen szakirányú felsőfokú szakmai végzettsége, csak a 
földmérő igazolvány megléte volt szükséges. Lesznek olyanok, akik nem felelnek meg a 19/2013. 
(III.21.)  VM  rendeletben  felsőfokúak  számára  előírtaknak,  a  nem  kifejezetten  földmérői 
végzettségűek. Általában sok kreditjük hiányzik az előírt 70-hez, de léteznek szakmérnöki képzések 
és kiegészítő kredit-tanfolyamok. A Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési 
és  Földhivatali  Főosztályától  (BFKH  FTFF)  kell  ilyen  esetben  kredit  számítást  kérni,  ennek 
ismeretében eldönthető, hogy a hátralévő időben képzéssel hogyan pótolható ez.

A  továbbképzések teljesítéséhez 20 továbbképzési  pontot  kell  gyűjteni  2015.  november 18-tól 
kezdődően. Ehhez három lehetőség van:

 kamara által szervezett szakmai képzések
 BFKH FTFF – korábban FÖMI – által akkreditált képzések
 kamara által akkreditált konferenciákon való részvétel és az egyéni teljesítés.

A kamarai továbbképzéseket a megyei kamarák szervezik, egy 6*45 perces alkalom 4 pontot ér. 
Minden évben egy ilyenen való részvétellel teljesíthető a továbbképzés. Ezekről az MMK honlapján 
a  képzési  naptár  https://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/naptar menüpontban  lehet 
tájékozódni.  A  rendezvényen  résztvevő  kamarai  tagokról  a  képzés  teljesítését  az  e-mérnök 

https://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/naptar


rendszerben rögzítik.  Itt  https://mmk.hu/bejelentkezes.html  mindenki  megnézheti  a  saját  adatait, 
hogyan áll a teljesítéssel.

A BFKH FTFF –  korábban  FÖMI –  által  akkreditált  képzéseken  kapott  továbbképzési  pontok 
egyenértékűek, azok ugyanúgy felhasználhatók a kamarai megújításnál.

Az MMK Kamarai Továbbképzési Testülete – KTT – végzi a konferenciák akkreditálását. Ilyen volt 
a Mérnökgeodéziai Konferencia is a tagozat és a BME ÁFGT közös szervezésben. 
Egyéni teljesítésként lehet elismerni a:

 a szakmai törzsanyagot kidolgozását vagy oktatását, 
 az adott évben a szakterületen megkapott szakmérnöki diplomát, 
 az adott évben a szakterületén, felsőoktatásban oktatást, 
 külföldön szakterület szerinti konferencián/továbbképzésen való igazolt részvételt.

Egyéni teljesítésekről a KTT dönt.

A minősítés meghosszabbítását a területileg illetékes megyei mérnöki kamara titkárától lehet kérni, 
2020.  november  18-ig.  Aki  eddig  az  időpontig  ezt  nem  kéri,  annak  törlik  a  minősítését.  A 
kérelemhez csatolni kell  másolatban a felsőfokú szakirányú végzettség igazolását annak aki  ezt 
korábban nem tette meg. A kamarai szakmai képzések, és a kamarai akkreditált konferenciák és 
egyéni teljesítések adatait nem kell igazolni, azt a titkár az e-mérnök rendszerből ellenőrzi. A BFKH 
FTFF – korábban FÖMI – által akkreditált képzéseken való részvételt az ott kapott papír igazolás 
másolatával kell igazolni. A minősítés meghosszabbításának igazgatási szolgáltatási díja 30 000 Ft.

Ingatlanrendezői földmérői minősítés meghosszabbítása

Akiknek 2014. május 7. előtt volt minősítése azoknak ez 2019. május 7-ig érvényes. Aki 2014. 
május  után  szerzett  minősítést,  arra  ugyanez  az  eljárásrend  vonatkozik,  csak  a  névjegyzéki 
bejegyzésétől számított 5 év múlva kell megtennie.

A meghosszabbítás feltételei:
 szakirányú felsőfokú szakmai végzettség
 továbbképzés teljesítése
 kérelem
 díj befizetése

A 2013.  március  előtt  megszerzett  minősítések  esetén  más  volt  a  végzettségi  feltétel.  Nem 
hosszabbíthatók  meg  a  középfokú  végzettségűek  minősítései.  Lesznek  olyan  felsőfokú 
végzettségűek, akik nem felelnek meg a 19/2013. (III.21.) VM rendeletben felsőfokú földmérők 
számára előírtaknak, a nem kifejezetten földmérői végzettségűek. Általában sok kreditjük hiányzik 
az előírt  70-hez,  de léteznek szakmérnöki  képzések és  kiegészítő  kredit-tanfolyamok.  A BFKH 
FTFF-től kell ilyen esetben kredit számítást kérni, ennek ismeretében eldönthető, hogy a hátralévő 
időben képzéssel hogyan pótolható ez.

A  továbbképzések  teljesítéséhez  20  továbbképzési  pontot  kell  gyűjteni  2014.  május  7-től 
kezdődően. Ehhez három lehetőség van:

 BFKH FTFF – korábban FÖMI – által akkreditált továbbképzések és konferenciák
 a  minősítés  megszerzésétől  eltelt  időszakban  megszerzett  további  felsőfokú  szakirányú 



képesítés tárgyainak kreditpontjai
 kamara által akkreditált továbbképzések és konferenciák

A kamara által akkreditált képzések pontjai 50 %-ban kerülnek itt beszámításra. A 4 pontos kamarai 
képzési igazolás itt 2 pontot ér.

A minősítés meghosszabbítását a BFKH FTFF-től lehet kérni, 2019. május 7-ig. Aki eddig az 
időpontig  ezt  nem  kéri,  annak  törlik  a  minősítését.  A  kérelemhez  az  igazolásokat  az 
Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság titkárához kell megküldeni másolatban. Ezek a:

 felsőfokú szakirányú végzettség igazolása
 A BFKH FTFF – korábban FÖMI – és az MMK által akkreditált képzések papír igazolásai
 az  időközben  megszerzett  további  felsőfokú  szakirányú  képesítésről  kredit  számításra 

alkalmas leckekönyv

Az ingatlanrendező földmérői minősítés meghosszabbításának díja 5000 Ft.

A hírlevél  a  kiküldés  időpontjában hatályos jogszabályokon alapul,  amennyiben ezek változnak 
értesíteni fogjuk.
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