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KÉRELEM   
TERVEZŐ  
NÉVJEGYZÉKI BEJEGYZÉS ELŐZETES ELJÁRÁSÁRA  
 
Kérem szakirányú felsőfokú végzettségem, bemutatott szakirányú szakmai gyakorlatom, valamint annak 
időtartama megfelelőségének igazolását az alább megjelölt jogosultság tekintetében.1 
 
 
Szemé lyes  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  s zakmagyakor lás i  jogosul tság * 
Karikázza be a később kérelmezni kívánt jogosultság betűjelét! 
 Építészeti tervezési terület É 

 Belsőépítészeti tervezési szakterület BÉ5 

 Táj- és kertépítészeti tervezési terület K 

 
Csato lt  mel lék letek * 
 

1. Szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata6 
2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása (melléklet szerint)7 
3. A végzett szakmai tevékenység illusztrációja 

 
1 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet, 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. 
5 Okleveles építészmérnökök BÉ jelű belsőépítészeti jogosultságot szerezhetnek saját tervezésű építmény belsőépítészeti tervezési 

tevékenységének illusztrált dokumentálásával vagy BÉ jelű belsőépítészeti jogosultsággal rendelkező tervező igazolásával, amely 
tartalmazza a kérelmező által végzett belsőépítészeti munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását és illusztrálását. (MÉK 
Jogosultsági Szabályzat - 6.3 c) pont) 

6 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).  

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

 Nem kell csatolni a dokumentumot, amennyiben az már az eljáró területi kamara nyilvántartásában rendelkezésre áll. 
7  A szakmai gyakorlati időt 10 évnél nem régebben szerzett gyakorlattal lehet igazolni, a kérelem mellékletében szereplő iratminta 

szerint. 
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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 minősül8, így azokat - feladata 

ellátásának érdekében - feldolgozhatja, kezelheti, más adatfeldolgozónak, harmadik félnek 
továbbíthatja, 

- a Kamara, személyes adataimat statisztikai célokra felhasználhatja. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….…….... ………………………………………………………….…….... 
dátum aláírás 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8  „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 
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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: ………………………………………………………….…….... 

Tervező gyakornoki címmel rendelkezik igen / nem 

 

Gyakor latot  igazo ló  

Név: ………………………………………………………….…….... 

Jogosultsága és nyilvántartási száma9: ………………………………………………………….…….... 

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) 
 
 
 

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

 
9 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: 
 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: 
 Időtartama 

(hónap) 
 

hasznos 
alapterülete: 

 Tervezői művezetésen 
való részvétel 

Építési 
tevékenység rövid 
ismertetése: 

 
Igen Nem 
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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: ………………………………………………………….…….... 
 
Tervező gyakornok címmel rendelkezik: igen / nem 

 

Gyakor latot  igazo ló  

Név: ………………………………………………………….…….... 
 
Jogosultsága és nyilvántartási száma10: ………………………………………………………….…….... 
 
A jogosultság megszerzésének dátuma: ………………………………………………………….…….... 
 
Mentor szakmai címmel rendelkezik: igen / nem 
 

 
 

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

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

 
10 A gyakorlatot teljesítő által kérelmezni kívánt jogosultsággal azonos területen 

Végzett munka megnevezése 
A gyakorlatot teljesítő által folytatott 

tevékenységek pontos leírása 

Gyakorlat időtartama 

(hónap pontossággal) 

Tájépítészeti 

vázlatterv, 

tanulmányterv 

   Kezdete  

Vége  

Engedélyezési szintű 

(jóváhagyási) 

tájépítészeti terv 

 
  

Kezdete  

Vége  

Tájépítészeti tender 

(ajánlati) terv 

 
  

Kezdete  

Vége  

Tájépítészeti kiviteli 

terv 

 
  

Kezdete  

Vége  

Tájépítészeti 

megvalósulási terv 

 
  

Kezdete  

Vége  
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Tájékoztatás 
 

 végzettség és gyakorlati idő tevékenységi kör 
gyakorlat 

(szakterületnek megfelelő) 

É 

okleveles építészmérnök 

Az általános építmények teljes körű építészeti 
tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem 
alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint 
jogszabállyal védetté nyilvánított területen 
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, 
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi 
védelem alatt álló területen) új építmény 
létesítésével és meglévő építmény tömegét 
megváltoztató átalakítását. 
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §.-a szerinti 
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
tervezését is – szakági műszaki tervezési területen 
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az 
Épkiv. 22. §. (1) bekezdés b) pont ba)–bf) 
alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt 
meghaladó esetben, valamint a 22. §. (3) bekezdés c) 
és d) pontjában meghatározott dokumentációk 
készítésénél. 
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz 
készítése vagy módosítása esetén településtervező, 
szükség szerint szakági településtervező 
bevonásával), továbbá beépítési terv és 
örökségvédelmi hatástanulmány készítése. 
A saját tervezésű építmény teljes körű 
belsőépítészeti tervezése. 

R. 9. §.  
(1) Szakmai gyakorlati időként a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakirányú végzettségi szint megszerzését, 
záróvizsga letételét követően, a 
kérelmezett szakmagyakorlási 
tevékenységi területnek, szakterületnek, 
részszakterületnek megfelelő szakmai 
gyakorlat folytatásának időtartamát kell 
figyelembe venni. 
(4) Az építészeti-műszaki tervezési 
jogosultság megállapításához az 1. 
melléklet szerinti szakmai gyakorlati időt a 
tervezési területnek, szakterületnek, 
részszakterületnek megfelelő tervezési 
gyakorlattal kell igazolni, a 12. §.-ban 
foglaltak figyelembevételével. 
(5) A tervezési feladat elvégzésére 
kizárólag a megfelelő időtartamú tervezési 
gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult 
személy csak jogosultsággal rendelkező 
tervező mellett folytathat tervezési 
tevékenységet és szerezhet tervezési 
szakmai gyakorlatot. 
 

Szabályzat 
6.3 Az okl. építészmérnökök a 
Metropolitan Egyetem felsőfokú 
belsőépítészeti képzésének elvégzésével BÉ 
jelű jogosultságot kaphatnak. A képzés 
elvégzésének esetén a gyakorlati idő az 

2 év 

 

BÉ 

okleveles építész tervező művész 
 

okleveles belsőépítész környezettervező művész 
Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése. 
Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv 
készítése. 2 év 
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K 

táj- és kertépítészeti szakon  
végzett okleveles kertészmérnök 

  
okleveles tájépítész mérnök 

 
okleveles tájépítész 

Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának 
tervezése (a belső út- és burkolatrendszerrel együtt); 
kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- 
és kertépítészeti tervek készítése közterületen és 
telken, továbbá tartószerkezeti szakági tervező 
bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 
m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 
2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál 
meredekebb terep rendezése. 
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület 
alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint ha 
jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági 
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges 
jogszabályban meghatározott dokumentáció 
elkészítése. 

MSc vagy az MA szint megszerzésétől 
igazolható. 
Okl. építészmérnökök BÉ jelű 
belsőépítészeti jogosultságot szerezhetnek 
saját tervezésű építmény belsőépítészeti 
tervezési tevékenységének illusztrált 
dokumentálásával vagy BÉ jelű 
belsőépítészeti jogosultsággal rendelkező 
tervező igazolásával, amely tartalmazza a 
kérelmező által végzett belsőépítészeti 
munkák megnevezését, a folytatott 
tevékenység leírását és illusztrálását.  
 
R. 12. §. 
(1) A szakmai gyakorlat igazolására 
alkalmas különösen a munkáltatói vagy az 
építési szakmai érdekképviseleti szerv által 
kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre 
irányuló szerződés, szakmagyakorlási 
tevékenységet végző személy vagy cég 
vagy mentori címmel rendelkező 
szakmagyakorló által kiállított igazolás, 
amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, 
a végzett munkák megnevezését, a 
folytatott tevékenység leírását. 

2 év 

 


