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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM 
 
Kérem bejegyzésemet a Budapesti Építész Kamara (BÉK) által vezetett egységes elektronikus hatósági névjegyzéki 
nyilvántartásba1. 
 
Szem élyes  adatok 

 
Név2: *……………………………………………………….…….... 
 
Születési családi és utónév: *……………………………………………………….…….... 
 
Születési hely, idő: *……………………………………………………….…….... 
 
Anyja neve: *……………………………………………………….…….... 
 
Állampolgárság: *……………………………………………………….…….... 
 
Állandó lakcím3: *……………………………………………………….…….... 
 
Levelezési cím: ………………………………………………………….…….... 
 
Adóazonosító jel: *……………………………………………………….…….... 
 
Telefonszám: ………………………………………………………….…….... 
 
E-mail cím: *……………………………………………………….…….... 
 
Web cím: ………………………………………………………….…….... 
 
Munkahely neve: ………………………………………………………….…….... 
 
Munkahely címe: ………………………………………………………….…….... 

 

Szám lázás i  adato k 4 

Név:  *……………………………………………………….…….... 

Cím: *……………………………………………………….…….... 

Adószám:  *……………………………………………………….…….... 

Elektronikus számla küldési e-mail cím: *……………………………………………………….…….... 

Papír alapú másolatban kérem  /  nem kérem 
 

 
1 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet (R.) 3. § (1) 
valamint (3) pontja alapján 
2 Személyazonosító okmányban szereplő módon. 
3 A kérelmet a lakóhely szerint illetékes területi kamarához kell benyújtani. 
4
 Cég esetében kizárólag a tartozás elvállaló nyilatkozat beadását követően. Letölthető a www.bek.hu Hivatal/Nyomtatványok. 

* Kitöltése kötelező 
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Kére lm ezett  szakmagyako r lás i  jo go sult ság* Karikázza be a kérelmezett jogosultság 

betűjelét! 

Bányászati építmények szakterület ME-B 

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz ás gáztermék 
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építési szakterület 

ME-GO 

Közlekedési építmények szakterület ME-KÉ 

Közlekedési építmények szakterület vasútvillamossági építmények részszakterülete ME-KÉ-VV 

Hírközlési építmények szakterület ME-HI 

Hírközlési építmények szakterület vezetékes hírközlési építmények részszakterülete ME-HI-TÉ 

Hírközlési építmények szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények részszakterület ME-HI-TV 

Vízgazdálkodási építmények szakterület ME-VZ 

Energiaellátási építmények szakterület ME-EN 

Energiaellátási építmények szakterület vegyipari építményeinek építése részszakterülete ME-EN-VE 

Energiaellátási építmények szakterület távhő termelésre  
és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése részszakterülete 

ME-EN-TH 

Energiaellátási építmények szakterület villamosenergetikai részszakterülete ME-EN-VI 

Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterülete ME-EN-A 

 
 
Csato lt  m el lék letek 

1. Szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél5 
2. Szakmai gyakorlat igazolása, a nyomtatványhoz mellékelt minta használatával 

3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (30.000,- Ft)6 
 
Büntetőjogi és etikai felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok és a csatolt mellékletek 
tartalma a valóságnak megfelel, nem állok foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és nem vagyok büntetett 
előéletű. 
 
Kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak teljesítése esetén - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (3) a) pontja alapján - ellenérdekű ügyfél hiányában, a fellebbezési jogomról 
lemondok.  
 
Tudomásul veszem, hogy 

- jelen kérelem elfogadása esetén a Kamara jogosult vonatkozásomban a R. meghatározott jogköröket 
gyakorolni, illetőleg a kapcsolódó feladatokat ellátni. 

- a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 43. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján - a Kamara az interneten bárki számára ingyenesen és 
korlátozásmentesen megismerhető módon közzéteszi a nevemet és elérhetőségi címemet 

- a Kamara, személyes adataim tekintetében adatkezelőnek minősül7, így azokat - feladata ellátásának 
érdekében - feldolgozhatja, kezelheti, más adatfeldolgozónak, harmadik félnek továbbíthatja, 

- a Kamara, személyes adataimat statisztikai célokra felhasználhatja. 
 

 
5 Amennyiben a kérelem melléklete (végzettséget igazoló oklevél), az eredeti dokumentum másolata annak hitelességét a benyújtáskor az 

eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával - közjegyző vagy az iratot eredetileg kiállító szerv, szervezet, oktatási intézmény 
hitelesítése helyett - a kérelmet befogadó szerv (kamara) is igazolhatja. (R. 25. § (5) bekezdés) 

6 Megállapítva az 1997. évi LXXVIII. tv. 58. § (3) a) pont alapján. Összesen 40.000,- Ft az igazgatási szolgáltatási díj, amennyiben egyidejűleg 
több szakmagyakorlási jogosultság bejegyzését is kéri.  
Átutalás 10200902-32712786-00000000 vagy a Titkárságon készpénzzel vagy bankkártyával 

7:„A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát 

szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás eredményes 

lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.” ( Ákr. 27§ 1) ) 
* Kitöltése kötelező 
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Kijelentem, hogy az alábbi további adatok közzétételéhez hozzájárulok a www.bek.hu és a www.mek.hu oldalon 
megjelenő egységes elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartásban:  
 

e-mail cím igen  /  nem 

web cím igen  /  nem 

telefon igen  /  nem 

 
Hozzájárulok,  hogy a Kamara részemre elektronikus Hírlevelet küldjön  igen  /  nem 
 
 
 
 
 
Kelt.…………………………………………………………  ………………………………………………………….…….... 
 aláírás 
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Tájékoztató 
Jelölés Bejegyzéshez szükséges Tevékenységi kör 

végzettség gyakorlati 
idő 

gyakorlat külön feltétel  

ME-B 
 

okleveles bánya- és geotechnikai 
mérnök,  
okleveles gáz- és olajipari mérnök,  
okleveles bányagépészmérnök,  
okleveles előkészítéstechnika 
mérnök,  
okleveles gépészmérnök, 
bánya- és geotechnikai mérnök, 
földtudomány mérnök, 
gáz- és olajipari mérnök  

3 év 
 

a) építési műszaki ellenőri, 
b) felelős műszaki vezetői, 
c) építőipari kivitelezési, 
d) építésfelügyeleti, 
e) építésügyi hatósági, 
f) beruházói-műszaki, 
g) felsőoktatási intézményben építészeti-
műszaki szaktárgy oktatói, 
h) építészeti-műszaki tervezési, 
i) építésügyi műszaki szakértői 
tevékenység folytatásának időtartamát 
kell figyelembe venni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység 
engedélyezése során szakmai gyakorlati 
időként az 1. melléklet szerinti gyakorlati 
időt kell igazolni oly módon, hogy az 
előírt gyakorlati idő felének az (1) 
bekezdés a)–d) pontja szerinti 
tartalmúnak kell lennie. 
 

Jogosultság 
megállapítását 

követő 1 éven belül 
jogosultsági vizsga 

teljesítése 

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, 
kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, 
valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények 
építésének műszaki ellenőrzése. 

4 év 

ME-GO 
 

okleveles gáz- és olajipari mérnök,  
gáz- és olajipari mérnök 
okleveles gépészmérnök  
 

3 év 
 

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután töltő telepek és 
tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése. 
 

ME-KÉ 
 
 
 

okleveles építőmérnök, 
építőmérnök, 
 

3 év Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti 
vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények 
(így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, 
alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, 
vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak 
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 

mélyépítő-, 
közlekedés építőmérnök  
 

4 év 

ME-KÉ-VV 
 

okleveles villamosmérnök, 
villamosmérnök 
 

3 év 
 
4 év 
 
 
 

  Vasúti-villamossági építmények (vasút-
villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia 
távvezérlés villamossági berendezések létesítése) 
építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás 
nélkül. 
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ME-HI-TÉ 
 
 
 
 

okleveles villamosmérnök, 
villamosmérnök 
 

3 év 
 
4 év 
 

  Az elektronikus hírközlési építmények, 
rendszerek létesítésének, felújításának és 
átalakításának, bontásának építési műszaki 
ellenőrzése korlátozás nélkül. 
 

ME-HI-TV 
 

okleveles villamosmérnök, 
villamosmérnök 
 

3 év 
 
4 év 

A hírközléshez szükséges olyan sajátos 
építmények villamos szerelési munkái, amelyek 
magukban foglalják a vezetékeket, a 
vezetékekkel és vezeték nélküli 
összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat. 

ME-VZ okleveles építőmérnök, 
okleveles vízmérnök, 
építőmérnök, 
vízmérnök 
vízépítő mérnök 
 

3 év 
 
 
5 év 
 
 
 

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki 
ellenőrzése korlátozás nélkül 

ME-EN 
 

okleveles gépészmérnök,  
okleveles energiamérnök 
gépészmérnök 

3 év 
 
4 év 
 

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények 
építésének műszaki ellenőrzése korlátozás 
nélkül. 
 

ME-EN-
VE 

okleveles vegyészmérnök,  
vegyészmérnök 

3 év 
 
4 év 

Vegyipari építmények építésének műszaki 
ellenőrzése. 

ME-EN-
TH 
 
 
 

okleveles gépészmérnök, 
okleveles energetikai mérnök, 
gépészmérnök, 
energetikai mérnö 

3 év 
 
 
 
 4 év 

  Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok 
tartozékai és védőberendezései építésének 
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 
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ME-EN-VI 
 

okleveles 
villamosmérnök, 
villamosmérnök 

3 év 
 
4 év 

  Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és 
kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség, 
kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki 
ellenőrzése korlátozás nélkül. 

ME-EN-A okleveles építőmérnök 5 év Atomenergia építmények építésének építési 
műszaki ellenőrzése 

 


