Földmérési és geodéziai minősítések
A BSc, illetve MSc diploma megszerzésével a felsőfokú szakképzettséget szerzik meg a karra
beiratkozott, és alapképzésen Geoinformatika-építőmérnöki ágazaton (2022-től a geodézia és
térinformatikai specializáción) vagy a mesterképzésben Földmérő- és Térinformatikai mérnöki szakon
végzett diákok. A mérnökök és ezen belül a földmérő mérnökök is további minősítéseket szerezhetnek
különböző szakmai tevékenységek végzéséhez.
A földmérő mérnökök szakmagyakorlására vonatkozó jogi szabályozás az Építőmérnöki Karon
található többi specializáció, illetve szak szabályozásától eltérő jogszabályokban található meg. A
mérnökgeodéziai szakterületen (a Földmérési törvény - 2012. évi XLVI. törvény - megfogalmazása
szerint egyéb célú geodézia), melynek felügyelete a Magyar Mérnöki Kamarához (MMK) tartozik, a
327/2015. (XI.10.) Korm. rendelet szabályozza a minősítéseket. Emellett az ingatlan-nyilvántartáshoz
kapcsolódó geodéziai tevékenységet megint más jogszabályok határozzák meg és az ahhoz tartozó
minősítést (ingatlanrendező földmérő, IRM) a Lechner Tudásközpont adja ki.
Az önálló terepi munkavégzéshez a földmérőknek földmérő igazolványra van szükségük, amelyet a
(középfokú vagy felsőfokú) szakképzettség igazolása után a Lechner Tudásközpont ad ki. További
információk a http://uj.lechnerkozpont.hu/oldal/foldmero-igazolvany-kiadasa oldalon találhatnak. Az
igazolvány birtokában ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a
munkarészek készítőként aláírhatók. Kapcsolódó jogszabályok 2012. évi XLVI. törvény (földmérési
törvény, Fttv), 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet.
Az egyes mérnökgeodéziai munkák irányításához, a dokumentáció minőségtanúsításához a Magyar
Mérnöki Kamara által kiadott Geodéziai tervező minősítés (GD-T) szükséges. A GD-T minősítés
megszerzésének feltétele a földmérő igazolvány és a felsőfokú szakirányú végzettség mellett a kamarai
tagság, a legalább öt éves szakmai gyakorlat, 10 referencia munka, a szakmai minősítő vizsga letétele,
valamint erkölcsi bizonyítvány szükséges. A minősítő vizsgára a területileg illetékes megyei mérnöki
kamarában lehet jelentkezni. Minden mérnökgeodéziai munkát végző vállalkozásnak legalább egy GDT minősítéssel rendelkező dolgozójának kell lennie. Kapcsolódó jogszabályok: 2012. évi XLVI.
törvény (földmérési törvény), 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet.
Az MMK a tervezői minősítés mellett szakértői minősítést (GD-Sz) is kiad, amely a birtokosát az
egyéb célú geodézia területén ok-okozati összefüggések értékelésére és szakértői vélemények kiadására
jogosítja fel. Megszerzéséhez legalább tíz éves szakmai gyakorlat, melyből öt év tervezői (GD-T)
gyakorlat, öt referencia munka és erkölcsi bizonyítvány szükséges. Figyelem! Ez nem azonos az
igazságügyi szakértői címmel.
Az ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai munkák többségét földmérő igazolvánnyal rendelkező
személy készítheti, a minőségtanúsításukhoz IRM minősítés szükséges. A munkák közül kiemeljük a
telekhatár kitűzést, ez csak IRM minősítéssel végezhető. Az IRM minősítés megszerzésének feltétele a
földmérő igazolvány, a felsőfokú szakirányú végzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat, 30
referencia munka (ezek legalább fele telekalakítás kell, hogy legyen), a területileg illetékes megyei
földmérési szakfelügyelő ajánlása, szakmai minősítő vizsga letétele, valamint erkölcsi bizonyítvány . A
minősítést a Lechner Tudásközpontnál kell kérvényezni. Kapcsolódó jogszabályok 2012. évi XLVI.
törvény (földmérési törvény), 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet.

A földmérő és térinformatikai mesterszakot végzett diákok egy része már az alapvégzettségük okán
megszerezheti az összes itt felsorolt szakmai minősítést (IRM, GD-T, GD-Sz). A mostanában végzettek
közül lényegében azok, akik a BME-n geodézia és/vagy térinformatikai specializáción végeztek, illetve
más felsőoktatási intézményben földmérő vagy földrendező diplomát szereztek. A földmérő és
térinformatikai mesterszakot végzettek közül azok, akik az alapvégzettségük alapján nem jogosultak az
előbb említett minősítésekre (pl. okleveles térképészek, geográfusok), akkor tudják azokat
megszerezni, ha alapvégzettségük megfelel a 19/2013. (III. 21.) VM rendeletben leírtaknak és teljesítik
az úgynevezett 70 kreditet. A 70 kreditről részletesebb információk a rendelet mellékletében találhatók.
Ezek a diákjaink rendszerint csak feltételes felvételt nyernek karunkra. Ekkor az alapképzésünk során a
teljesített tantárgyaik és kreditjeik függvényében különbözeti tárgyak teljesítésével tudnak eleget tenni
a felvételi követelményeknek. A különbözeti tárgyakkal rendszerint a 70 kreditből hiányzó krediteket is
megszerzik.
További részletes információ a hivatkozott jogszabályokban, illetve Magyar Mérnöki Kamara
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának honlapján található (http://mmk-ggt.hu/gd_t.html).
Kérdéseikkel bátran keressék az Általános- és Felsőgeodézia vagy a Fotogrammetria és Térinformatika
Tanszéket.
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