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52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

Kérelemre a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az
ingatlanrendező földmérő minősítést alkalmanként 5 évvel
meghosszabbítja. A meghosszabbítás iránti kérelemhez csatolni kell:

A meghosszabbítás iránti kérelmet az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság titkárához kell 
benyújtani.

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
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Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényesség meghosszabbítása
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52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
szóló rendelet 2014. május 07-én lépett hatályba

Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig 
érvényes.

A határidőt az oklevél kiállításának dátumától kell 
számítani!



2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről

Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig
érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele:

• a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar
Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy
konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és

• a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása.
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Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához egyszeri
alkalommal továbbképzési pontokként kell elismerni a minősítés
megadását követően megszerzett további felsőfokú szakirányú
képesítésnek az R. 1. mellékletében meghatározott tárgyak
kreditpontjait is.
Nem adható ki az igazolás a rendezvényen résztvevők számára,

amennyiben a rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által is minősített
rendezvénynek minősült.
Amennyiben az ingatlanrendező földmérő az érvényesség

meghosszabbítását nem kéri, akkor a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv a nyilvántartásból törli.

NINCS 
JOGVESZTŐ 

HATÁLY



SZAKIRÁNYÚ KÉPESÍTÉS

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 

szakfelügyelői feladatokról

A meghatározott felsőoktatási szakképzettséghez előírt hetven kreditpont nem helyettesíthető
kizárólag posztgraduális képzésben megszerzett kreditekkel.
A meghosszabbítás iránti kérelemhez a meghatározott igazolások másolatát a Bizottság
titkárához kell benyújtani.

6Az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbítása
Budapest, 2018. Március 22.



SZAKIRÁNYÚ KÉPESÍTÉS

RÉGI SZABÁLYOZÁS
21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, illetve az okleveles bányamérnöki vagy az
okleveles térképész (kartográfus) végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett
üzemmérnöki vagy mérnöki végzettség;

ÚJ SZABÁLYOZÁS
19/2013. (III. 21.) VM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles
térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy
mérnöki képesítés, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből,

tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel;
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Magyarországon 2006-ban indult el teljes körűen az a 
kétszintű oktatási rendszer, melyben három év után 

bachelor (Bsc), majd rá két évre masterdiplomát (Msc) 
lehet szerezni. A korábbi 3-4 éves főiskolai és 4-5 éves 

egyetemi képzést a bolognai folyamat váltotta fel.

A nem kreditrendszerű képzés előtt végzettek esetében a 
kreditmegfeleltetés kreditszám = heti óraszám (elmélet 

+ gyakorlat).
NEM LEHET RUTINBÓL KREDITET SZÁMÍTANI

SZAKIRÁNYÚ KÉPESÍTÉS
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KREDITSZÁMÍTÁS

2007                                                     1978
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NEM KELL KREDITSZÁMÍTÁS

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

A rendelet értelmében NEM KELL szakirányú kreditet igazolniuk:

 okleveles földmérő mérnöki
 földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki
 földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki 
 okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés
 földmérő üzemmérnöki
 földrendező üzemmérnöki
 földmérő mérnöki
 földrendező mérnöki
 okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki
 okleveles birtokrendező mérnöki képesítés
 építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy 
térinformatikai szakirány)
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KREDITET KELL SZÁMÍTANI

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

A rendelet értelmében szakirányú 70 kreditet KELL igazolniuk:

 tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés
 okleveles építőmérnöki, 
 az okleveles erdőmérnöki, 
 okleveles bányamérnöki,
 okleveles térképész,
 építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés
más szakokon vagy alapszakokon végzettek



KÉRELEM

Letölthető: http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/kezdoldal
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http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/kezdoldal


TOVÁBBKÉPZÉSI PONTOK

Fttv. 28. § (7a) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a
Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy
konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése.
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A kamara által szervezett szakmai 
továbbképzésekért adható továbbképzési 

pontokat a kamara állapítja meg.

A földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv által szervezett szakmai 

továbbképzésekért adható továbbképzési 
pontokat a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szerv állapítja meg.

Az igazolás a kiállítás 
dátumától számítva 5 

évig érvényes.
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Szervezet neve Név ing.rend.min.száma aláírás
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TOVÁBBKÉPZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

a továbbképzés BFKH 
FTFF (FÖMI) 
iktatószáma

a továbbképzés megnevezése a továbbképzés 
időpontja

a továbbképzés 
helyszíne

a továbbképzést szervező 
megnevezése

a továbbképzésért 
járó 

továbbképzési 
pontszám

FÖMI/2402-2/2014
Európai Földmérők és Geoinformatikusok

Napja 2014.03.20 Budapest MFTTT 1
FÖMI/2403-2/2014 Földmérők Napja 2014.04.04 Budapest MFTTT 1
FÖMI/2404-2/2014 GISopen 2014 2014.04.15-17 Székesfehérvár NymE GEO 3
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ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
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KÉRELEM BENYÚJTÁSA

BFKH FTFF
1592 Bp. Pf. 136

Budapest, Bosnyák tér 5.

Kérelem,  Igazolások,  Oklevél,  (Leckekönyv),  
Befizetés igazolása https://epapir.gov.hu/

https://epapir.gov.hu/
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KÉRELEM BENYÚJTÁSA

1

Kérelem űrlap
Oklevél (leckekönyv)

Továbbképzési pontok
Befizetési bizonylat

max. 30 MB
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TÁRHELY ÉRTESÍTÉS
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LETÖLTÖTT OKLEVÉL
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ÜGYMENET
2245 db kérelmet kell elbírálni  2019. május 7-ig

AKINEK MÁR MEG VAN A 20 TOVÁBBKÉPZÉSI PONTJA AZ ADJA BE MIELŐBB, 
HOGY NE LEGYEN A JOGOSULTSÁGÁBA FOLYTONOSSÁGI HIÁNY. 



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

herczeg.ferenc@bfkh.gov.hu
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Minőségbiztosítási és ellenőrzési felelős
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