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ESETI KÉRELEM 
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI TEVÉKENYSÉGRE 
 
Kérem, a Budapesti Építész Kamarát (BÉK), hogy részemre engedélyezze a felelős műszaki vezetői tevékenység 
végzését egyszeri alkalommal.1 
 
Fe le lő s  m űszak i  vezető  szem élyes  adata i  

 
Név2: *……………………………………………………….…….... 
 
Születési családi és utónév: *……………………………………………………….…….... 
 
Születési hely, idő: *……………………………………………………….…….... 
 
Anyja neve: *……………………………………………………….…….... 
 
Állampolgárság: *……………………………………………………….…….... 
 
Állandó lakcím3: *……………………………………………………….…….... 
 
Levelezési cím: ………………………………………………………….…….... 
 
Szakirányú felsőfokú végzettsége: ………………………………………………………….…….... 
 
Korábbi felelős műszaki vezetői jogosultsága: ………………………………………………………….…….... 

 
Ingat lan  adata i  

Felelős műszaki vezetés helye: 
(pontos cím, hrsz.) 
 

*……………………………………………………….…….... 

Ingatlan tulajdonosa: 
 

*……………………………………………………….…….... 

Építtető: 
 

*……………………………………………………….…….... 

Építtető, felelős műszaki vezetőhöz fűződő 
hozzátartozói viszonya: 
 

*……………………………………………………….…….... 

Felelős műszaki vezetés tárgya: 
(funkciója, mérete) 

*……………………………………………………….…….... 

 
Csato landó  m el lék letek 

- Szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél4 

- Szakmai gyakorlat igazolása, a nyomtatványhoz mellékelt minta használatával  

- Tervezési jogosultságot igazoló dokumentum másolata (amennyiben rendelkezik vele, és amennyiben 
nem BÉK tag) 

- Rokonsági fok hivatalos igazolása (pl: anyakönyvi kivonat) 

- Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (20.000,- Ft) 

 
1 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet (R.) 27. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján 
2 Személyazonosító okmányban szereplő módon. 
3 A kérelmet a lakóhely szerint illetékes területi kamarához kell benyújtani. 
4 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) 

* Kitöltése kötelező 
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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.  
 
 
Kelt.…………………………………………………………  ………………………………………………………….…….... 
 aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jogszabályi tájékoztató 
 
 

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet  

„27.§ (1) 

Eseti engedélyt kérhet a kérelmező 

b) ha saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői feladatot ellátni, és az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti 
értékhatár kétszeresét.” 

 
2013. V. törvény (Ptk.) 

„8:1.§ (1)  

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;” 
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SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁS 
Amennyiben a szakmai gyakorlatot több személy igazolja, úgy külön-külön igazolás csatolása szükséges! 

Gyako r lato t  te l jes í tő  

Neve: ………………………………………………………….…….... 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………….…….... 

Tervező gyakornoki címmel rendelkezik 

 

igen / nem 

 

Gyako r lato t  igazo ló  

Neve: ………………………………………………………….…….... 

Jogosultsága és nyilvántartási száma5: ………………………………………………………….…….... 

A jogosultság megszerzésének dátuma: ………………………………………………………….…….... 

Mentor szakmai címmel rendelkezik igen / nem 
 

(a táblázat tetszőleges számú azonos tartalmú rovattal bővíthető, hogy a felsorolt munkák időtartamának összessége lefedje a szükséges 
gyakorlati időt, az időbeni átfedések csak egyszer számolhatók) 
 
 

 

Kelt.:  ……………………………………………….. …………………………………………………. 
 Gyakorlatot igazoló aláírása 

 

 

 
5 A gyakorlatot teljesítő által kérelmezett jogosultsággal azonos területen 

Végzett munka megnevezése 
A gyakorlatot teljesítő által 
folytatott tevékenységek pontos 
leírása 

Gyakorlat időtartama 
(hónap pontossággal) 

Épület/építmény 
neve: 

  Kezdete-vége 
(év, hónap) 

 

rendeltetése: 
 Időtartama 

(hónap) 
 

védettsége: 
 Tervezői művezetésen 

való részvétel 

hasznos 
alapterülete: 

 
Igen Nem 

Építési 
tevékenység rövid 
ismertetése: 

 
Alkalom  
(db) 

 

Épület/építmény 
neve: 

  Kezdete-vége 
(év, hónap) 

 

rendeltetése: 
 Időtartama 

(hónap) 
 

védettsége: 
 Tervezői művezetésen 

való részvétel 

hasznos 
alapterülete: 

 
Igen Nem 

Építési 
tevékenység rövid 
ismertetése: 

 
Alkalom  
(db) 

 


