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KÉRELEM  
ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR  
NÉVJEGYZÉKI BEJEGYZÉS ELŐZETES ELJÁRÁSÁRA   
 
 
Kérem szakirányú felsőfokú végzettségem, bemutatott szakirányú szakmai gyakorlatom, valamint annak időtartama 
megfelelőségének igazolását az alább megjelölt jogosultság tekintetében.1 
 
 
Személyes  adatok  

 
Viselt név2: *……………………………………………………….………………..... 
 
Kamarai azonosító3: *……………………………………………………….………………..... 
 
Születési családi és utónév: *……………………………………………………….……................ 
 
Születési hely, idő:  *……………………………………………………….……................ 
 
Anyja születési családi és utóneve: *……………………………………………………….………………..... 
 
Lakóhely (lakcímkártya szerint)4: *……………………………………………………….…………….….... 
 
Levelezési cím: …………………………………………………………………….…….... 
 
Telefonszám:    ……..………………………………………………….………………..... 
 
E-mail cím: *……………………………………………………….…………………... 

 
 
 

E lőzetes  e l járássa l  ér intet t  szakmagyakor lás i  jogosul tság * 
Karikázza be a később kérelmezni kívánt jogosultság betűjelét! 

 

Általános építmények építési műszaki ellenőri 
szakterület 

Magasépítési szakterület ME-É 

 Műemléki részszakterület ME-É-M 

 Táj- és kertépítészeti részszakterület ME-É-K 

Szakági építési műszaki ellenőri szakterület 
Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület  ME-M 

 
Építménygépészeti szakterület ME-G 

 
Építményvillamossági szakterület  ME-V 

 
 
 
 
 
 

 
1 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet (R.), valamint a 

MÉK Jogosultsági Szabályzat alapján. 
2 Személyazonosító okmányban szereplő módon. 
3  Amennyiben a névjegyzékben bármely jogosultsággal már szerepel.  
4 A kérelmet a lakóhely szerint illetékes területi kamarához kell benyújtani. 
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Csato lt  mel lék letek * 
 

1. Szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél másolata5 
2. Szakmai gyakorlat6 igazolása, a nyomtatványhoz mellékelt minta szerinti tartalommal 

 

 

Nyi latkozatok*  
 

• 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. 
 

• Tudomásul veszem, hogy  
- az előzetes eljárás során kiadott igazolás nem jogosít a tevékenység folytatására, annak 

engedélyezése külön kérelemre, sikeres jogosultsági vizsga letételét követően történik, 
- 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. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….…….... ………………………………………………………….…….... 
dátum aláírás 
 

  

 
5  Nem kell csatolni, amennyiben már a területi kamara rendelkezésére áll. 
 Amennyiben a kérelem melléklete az eredeti dokumentum másolata (végzettséget igazoló oklevél), 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) 

 Elektronikus benyújtás esetén kérelmező saját maga is igazolhatja az oklevél másolatának eredetivel történő egyezőségét, a másolatra 
kézírással rávezetett, saját kezű aláírással hitelesített nyilatkozattal. 

6  Az építési műszaki ellenőr műemléki részszakterületen (ME-É-M) az előírt szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal 
összefüggő építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben 
építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a 
gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos 
építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen műszaki ellenőrök esetén legfeljebb az előírt szakmai gyakorlat felét 
tehetik ki. 
Az építési műszaki ellenőr táj- és kertépítészeti részszakterületen (ME-É-K) az előírt szakmai gyakorlati idő legalább felét a 266/2013. (VII.11.) 
Korm. rendelet 11. §. (1) a-d) pont szerinti tartalmú magasépítési, mélyépítési, közlekedési építményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti 
tevékenységgel kell igazolni. 

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) bek.) 

*  Kitöltése kötelező 



E L Ő Z E T E S  E L J Á R Á S  ( M E )          3 / 5 

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁS *  
Amennyiben a szakmai gyakorlatot több személy igazolja, úgy külön-külön igazolás csatolása szükséges! 

 

Gyakor latot  te l jes í tő  

Név: ………………………………………………………….…….... 

Születési hely, idő: ………………………………………………………….…….... 
 
 

Gyakor latot  igazo ló  

Név: ………………………………………………………….…….... 

Jogosultsága és nyilvántartási száma8: ………………………………………………………….…….... 

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

(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) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 
dátum gyakorlatot igazoló aláírás 
  

 
8 A gyakorlatot teljesítő által kérelmezni kívánt jogosultsággal azonos területen. 
* Minden mező kitöltése kötelező. 

Végzett munka megnevezése 
A gyakorlatot teljesítő által folytatott 
tevékenységek pontos leírása 

Gyakorlat időtartama 
(hónap pontossággal) 

Épület/építmény 
neve: 

  Kezdete 
(év, hónap) 

 

rendeltetése: 
 Vége 

(év, hónap) 
 

védettsége: 
kataszter száma: 

 Időtartama 
(hónap) 

 

hasznos 
alapterülete: 

 Tervezői művezetésen 
való részvétel 

Építési tevékenység 
rövid ismertetése: 

 
Igen Nem 

Épület/építmény 
neve: 

  Kezdete 
(év, hónap) 

 

rendeltetése: 
 Vége 

(év, hónap) 
 

védettsége: 
kataszter száma: 

 Időtartama 
(hónap) 

 

hasznos 
alapterülete: 

 Tervezői művezetésen 
való részvétel 

Építési tevékenység 
rövid ismertetése: 

 
Igen Nem 
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Tájékoztató 
 

 

 

 

 

 Végzettség és gyakorlati idő Tevékenységi kör 
Gyakorlat tartalma 

(szakterületnek megfelelő) 

 
ME-É 

 

okleveles építészmérnök 
 

 okleveles építőmérnök 

építészmérnök  
 

építőmérnök 

Az általános építmények építésére, átalakítására, 
bővítésére, felújítására, helyreállítására, 
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására 
irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki 
ellenőrzése. 
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)–d) 
pontjában meghatározott szakági munkára nem 
vonatkozik. 

R. 11. §.  
(1) Szakmai gyakorlati időként az építési 
műszaki ellenőri és a felelős műszaki 
vezetői jogosultsághoz a szakirányú 
végzettség megszerzését követően a 
kérelmezett szakmagyakorlási 
tevékenységi szakterületnek megfelelő 
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. 

 
 

3 év 
 

 
5 év 

 

    

ME-É-M okleveles építészmérnök Magasépítési szakterületen az ME-É szerinti építési 
műszaki ellenőrzés műemlék építmény esetén. 
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)–d) 
pontjában meghatározott szakági munkára nem 
vonatkozik. 

 3 év 

    

ME-É-K 

táj- és kertépítészeti 
szakon végzett okleveles 

kertészmérnök  
 

okleveles tájépítész 
mérnök 

 
okleveles tájépítész 

tájrendező és kertépítő 
mérnök (Bsc) 

 

Tájépítészeti létesítmény építésével, felújításával, 
átépítésével, bontásával összefüggően az épített 
elemek, valamint a tereprendezés, felszíni 
vízelvezetés, termőközeg, növényzet, 
növénytelepítés ellenőrzése. Más szakterületi építési 
műszaki ellenőr mellőzésével legfeljebb 4,5 m magas 
kerti építmény, 1,0 m támfal, 2,0 m magas tömör 
kerítés építésének, valamint nem csúszásveszélyes, 
illetve 25%-nál nem meredekebb terep 
kertépítészeti rendezésének ellenőrzése. 

 3 év 5 év 
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 Végzettség és gyakorlati idő Tevékenységi kör 
Gyakorlat tartalma 

(szakterületnek megfelelő) 

ME-M okleveles építőmérnök építőmérnök 
A magasépítési szakterületnél meghatározott 
építményhez szerkezetileg vagy funkciójában 
kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, 
szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, 
műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint 
felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. 

R. 11. §.  
(1) Szakmai gyakorlati időként az építési 
műszaki ellenőri és a felelős műszaki 
vezetői jogosultsághoz a szakirányú 
végzettség megszerzését követően a 
kérelmezett szakmagyakorlási 
tevékenységi szakterületnek megfelelő 
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. 

 3 év 5 év 

 

 
ME-G 

okleveles gépészmérnök 
épületgépész szakirány, 

 
létesítmény mérnök 

 
energetikai mérnök 
épületenergetikai 

szakirány 

gépészmérnök 
épületgépészeti szakirány 

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az 
építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, 
csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak 
ellenőrzése a mérőóráig. 

 3 év 5 év 

 

 
ME-V 

okleveles villamosmérnök 
 

okleveles 
biztonságtechnikai 

mérnök 
 

okleveles mechatronikai 
mérnök 

villamosmérnök 
biztonságtechnikai 

mérnök 
 

mechatronikai mérnök 

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű 
rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, 
folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési 
és informatikai hálózat, villamos energiaellátó 
rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése 
a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) 

 3 év 5 év 


