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A szakma gyakorlásának feltételeit szabályozó
rendelet-tervezetek
Koós Tamás
főosztályvezető - helyettes

MFTTT – Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara – Földmérő nap, 2013. november 27.

A szakmai jogszabályaink jelenleg folyó módosításainak
jogcímei
• A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
• 7 kormányrendelet (4 megjelent);
• 7 VM rendelet (2 megjelent);
• 4 VM rendelet - HM egyetértéssel (1 megjelent);
• 1 VM rendelet - HM és NGM egyetértéssel;
• 1 VM utasítás.
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Kormányrendeletek
Ssz. Kiadó
Címe
1 Korm. 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet – a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
2 Korm. 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet - Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási
példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól
3
4
5
6
7

Korm. 430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - A magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Korm. 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet - A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési
adatok használatának rendjéről
Korm. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott bírságok
kiszabásának részletes szabályairól
Korm. a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottságról, a Nemzeti Téradat-infrastruktúráról és a
központi irányításért felelős szervezetről
Korm. a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés feltételeiről és nyilvántartásának részletes
3
szabályairól - 2014. I. né.

Miniszteri rendeletek
Ssz. Kiadó
Címe
VM 15/2013. (III. 11.) VM rendelet - a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe
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tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről,
alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának
módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló
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VM 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól
9
VM az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült állami
földmérési alaptérképi adatbázisok alapján az ingatlan-nyilvántartás átalakításának
szabályairól, valamint a változásvezetés részletes feltételeiről
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VM

a földmérő igazolványról , az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési
szakfelügyelői feladatokról
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VM
VM
VM

3D 2015- 01. 01.
az alaphálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a levéltári
átadás módjáról
4

Miniszteri rendeletek - HM és -HM-NGM egyetértéssel
Ssz.

Kiadó

Címe

14

VM-HM

19/2013. (III. 21.) VM rendelet - a földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez szükséges szakképzettségről
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VM-HM

az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról
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VM-HM

az állami digitális távérzékelési adatbázisokról
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VM-HM

az állami topográfiai térképi adatbázisokról
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VM-HM-NGM a földmérési és térképészeti állami alapadatok igazgatási szolgáltatási díjköteles
adatszolgáltatásaiért és eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről és megfizetésének szabályairól
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VM utasítás
Ssz.
19

Kiadó
Címe
VM utasítás a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti egyéb díjakról
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Szakképesítést és a jogosultságot feltételeit szabályozó
megelőző jogszabály
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet
• …
• A földmérési és térképészeti szakképzettség;
•
•
•
•

Az ingatlanrendező földmérői minősítés;
Az ingatlanrendező földmérői minősítés eljárási rendje;
Az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság;
A földmérő igazolvány;

•…
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Megjelent Miniszteri rendelet
19/2013. (III. 21.) VM rendelet - a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges szakképzettségről.
Felsőfokú földmérési és térképészeti végzettségnek minősül:
a) a régi rendszerű szakirányú egyetemi végzettségek;
b) a régi rendszerű szakirányú főiskolai végzettségek;
c) az új rendszerű szakirányú mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek;
d) az új rendszerű szakirányú alapszakon (BSc) szerzett végzettségek;
e) egyéb szakokon szerzett végzettségek, amennyiben meghatározott tárgykörökből,
rendelkeznek legalább hetven kredittel;
f) a külföldön szerzett, az a)–d) pontokban meghatározott szakképzettségeknek
megfelelő, honosított képesítés, amennyiben meghatározott tárgykörökből,
rendelkeznek legalább hetven kredittel;
Középfokú földmérési és térképészeti végzettségnek minősül:
a) a szakirányú technikusi végzettségek;
b) egyéb végzettségek, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés
szerepel.
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19/2013. (III. 21.) VM rendelet tervezett módosítása
A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[Az Fttv. 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység
végzéséhez középfokú végzettségűnek minősül:]
„c) amennyiben felsőfokú
szigorlatot tett.”

képesítés

esetén geodézia tantárgyból érvényes
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A földmérési és térképészeti tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény– módosítása
Az egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
szóló T/13139. számú törvényjavaslat:
• Pontosítások (adatszolgáltató kijelölése, közhiteles nyilvántartások, felhatalmazók);
• NKP NKft. - nem hitelesített adatszolgáltatása, fekvés, vagy nagyobb területre,
• Díjmentes adatszolgáltatás pontosítása – katasztrófavédelem, KSH, HM,
• Állami topográfiai térképi adatbázis – adatátadás esetén - kompenzáció állami
alapadatok térképi adatbázisból;
• Geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs célra távérzékelt adatok
kizárólag eredetileg is erre a célra történő készítés esetén használhatók,.
• Egyéb célú földmérési tevékenység fogalmának pontosítása,
• Perfeljegyzés esetén földmérési munkát csak a perben kirendelt igazságügyi szekértő
végezhet;
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A földmérési és térképészeti tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény– módosítása
• Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos pontosítások:
• érvényessége 5 év,
• meghosszabbításának feltétele:
o szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon 20 pont (MMK és FÖMI),
o a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása,
• földmérő igazolvánnyal, illetve az ingatlanrendező földmérő minősítéssel
rendelkező személyekről közhiteles nyilvántartást vezetése (elérhetőségi
adatok letilthatók) elérhetőség - FÖMI honlap,
• a tulajdoni lapon szereplő természetes személyazonosító adatok, jogok és tények
a földmérő vállalkozó/vállalkozás részére átadhatóak,
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A földmérési és térképészeti tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény– módosítása
Egyéb célú földmérési tevékenység szabályozása (GD-T, GD-Sz minősítés – Mérnöki
Kamara).
• „Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményező
egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői és
geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti.”
• Jogosultság megadása - Földmérő Minősítő Bizottság véleménye alapján Mérnöki
Kamara (részletszabályok Korm. rendeletben),
• Minősített személyekről közhiteles nyilvántartást vezetése (elérhetőségi adatok
letilthatók) elérhetőség – MMK honlap,
• Minősítés megszerzésének feltétele (=IRM) + kamarai tagság,
• érvényessége 5 év,
• meghosszabbításának feltétele:
o szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon 20 pont (MMK és FÖMI),
o a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása
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A földmérési és térképészeti tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény– módosítása
• Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák munkarészeit az ingatlanügyi
hatóság nem selejtezheti. A készítő tíz évig köteles megőrizni.
• Korm. rendelet - egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének
részletes szabályait és követelményrendszerének megállapítása (a VM miniszteri
felhatalmazó törlésre kerül).
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Előkészítés alatt álló Miniszteri rendeletek
A földmérő igazolványról , az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a
földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló VM rendelet
Állapota: aláírása előtti közig. és társadalmi egyeztetés.
Az igazolvánnyal rendelkező személyekről közhiteles nyilvántartást vezetése
(elérhetőségi adatok letilthatók) elérhetőség - FÖMI honlap;
Szakképzettséggel rendelkező személy kaphat;
Földmérési célú hitelesített adat igényléséhez az ingatlanügyi hatóságok csak
földmérő igazolvánnyal rendelkező személy kérelmére szolgáltatnak ki adatokat.

Kiállításának díja 7 000,- Ft.
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Előkészítés alatt álló Miniszteri rendeletek
Ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos szabályozás:
a) Ingatlanrendező Minősítő Bizottság létrehozása – (7 fő VM, FÖMI, BME, GEO).
b) Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei:
o földmérő igazolvány,
o felsőfokú szakirányú képesítés,
o szakmai gyakorlat (3, 5 év),
o megfelelő mennyiségű referencia munka (30 db munka, vagy részvétel 100,
ill. 1000 ha állami földmérési alaptérkép készítésben),
o földmérési szakfelügyelő ajánlása és
o sikeres szakmai minősítő vizsga.
c) Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényessége 5 év.
d) Írásbeli és szóbeli vizsga.
e) Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése:
o írásbeli figyelmeztetés,
o minősítés felfüggesztése két évre,
Kiállításának díja 8 800,- Ft.
o minősítés megvonása.
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f) Ingatlanrendező földmérő közhiteles névjegyzék vezetése.

Előkészítés alatt álló Miniszteri rendeletek
A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen:
• a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság
ellenőrzése,
• bejelentésre kötelezett földmérési munkák esetén a bejelentés teljesítésének
ellenőrzése, nyilvántartásának vezetése,
• a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése,
• a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának
ellenőrzése,
• jogszerű adatfelhasználás betartásának ellenőrzése,
• az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata,
• az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai
véleményezés,
• az ingatlanrendező földmérői minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának
kezdeményezése.

16

Kidolgozandó Korm. rendelet
a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet

feltételeiről

és

Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok módosítása következtében az addig a
településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben
szabályozott körből az új az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet már
nem szabályozza az építéssel összefüggő geodéziai tevékenységet.
A szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról szóló
1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozat alapján Magyar Mérnöki Kamarával
együttműködve felülvizsgálatra került az egyéb célú földmérési tevékenység
gyakorlására vonatkozóan az engedélyhez kötött geodéziai tervezői és szakértői
tevékenység, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységek módosítása miatti szabályozása.
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Kidolgozandó Korm. rendelet
a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet

feltételeiről

és

Az eddig a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben szabályozott tevékenység (most egy
kicsit szélesebb területre) tervezzük az ingatlanrendező földmérő minősítéshez
hasonlóan szabályozni.
A részletes szabályozást a 2014. első negyedévében megalkotásra kerülő új Korm.
rendelet fogja tartalmazni.
Földmérői igazolvány
Mérnökkamarai tagság
Ingatlanrendező földmérő minősítés

Geodéziai Tervező GD-T
Geodéziai Szakértő GD-Sz

Igazságügyi szakértő földmérés és térképészet
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Megjelent Kormány rendeletek – módosítás alatt
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
17/A. §
(8) Telekalakítási dokumentációt
a) építészeti-műszaki tervezési szakterületen geodéziai tervezési jogosultsággal és
ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy
…
készíthet.
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Összegzés
A még előttünk álló következő időszak feszített
jogszabályalkotási folyamata meghatározó lesz az elkövetkező
évek szakmai feladatainak végrehajtására.
A minél jobb és alkalmazhatóbb jogszabályok elkészítése
közös érdekünk.
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