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Tisztelt Kollégák! 

Az alábbi levélben tájékoztatjuk Önöket a GD-T és GD-Sz minősítések meghosszabbítására 

vonatkozó feltételekről. 

A Geodéziai tervező (GD-T) és szakértői (GD-Sz) minősítések meghosszabbításának 

feltételei: 

Akiknek átsorolással lett meg az új minősítése azoknak ez 2020. november 18-ig érvényes. 

(lejárati dátum ellenőrzése: https://mmk.hu/kereses/tagok) 

A meghosszabbítás feltételei: 

• szakirányú felsőfokú szakmai végzettség 

• továbbképzés teljesítése 

• kérelem ( http://tmmk.hu/nyomtatvanyok-2/→ 5. számú nyomtatvány) 

• eljárási díj befizetése (30.000 Ft) 

A továbbképzések teljesítéséhez 20 továbbképzési pontot kell gyűjteni 2015. november 18-

tól kezdődően.  

A kamarai továbbképzéseket a megyei kamarák szervezik, egy 6*45 perces alkalom 4 pontot 

ér. Minden évben egy ilyen képzésen 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 rendszerben rögzítik. Itt https://mmk.hu/bejelentkezes.html mindenki 

megnézheti a saját adatait, hogyan áll a teljesítéssel. Nem kell becsatolni az MMK e-mérnök 

rendszerében nyilvántartott továbbképzések igazolását. Tehát akinek 5 kamarai képzése 

megvan, annak nem kell további Lechner és elődjei által akkreditált képzés igazolását papíron 

csatolni. Ha valakinek nincs 5 kamarai képzése, akkor a hiányzó pontértékű Lechner által 

akkreditált képzésről kell igazolást beadni. Természetesen ezek közül csak a 2015. november 

18. utániak fogadhatók el. 

Ha valakinek nincs meg összesen 20 pontja, akkor is be kell adni a kérelmet, esetükben a 

megyei kamara titkára egy évet ad a hiányzó pontok megszerzésére, addig viszont nem 

folytatható a tevékenység. 

A minősítés meghosszabbítását a területileg illetékes megyei mérnöki kamara titkárától lehet 
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kérni, 2020. november 18-ig. Aki eddig az időpontig ezt nem kéri, annak minősítése törlésre 

kerül.  

A minősítés meghosszabbításának igazgatási szolgáltatási díja 30 000 Ft (a 63/1999. rendelet 

17/B. § alapján). 

A benyújtandó kérelemhez csatolandó tehát: 

− a szakirányú felsőfokú szakmai végzettség másolata 

− a továbbképzések teljesítése (csak ha az az e-mérnök rendszerben nem szerepel, 

kamarán kívüli képzés) 

− eljárási díj befizetésének igazolása (30.000 Ft) 

 

Szekszárd, 2020. augusztus 26. 

 

Hajdú György összeállítása alapján 

TMMK titkárság 

 

 

 




