
Az országos kamara részére! 

A mérnöki (területi) kamara tölti ki 
Iktatás kelte:    Iktató neve:    Iktató szám:                                             

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÓI  
JOGOSULTSÁGI VIZSGAJELENTKEZÉSI LAP 

 
Név: ………………………………………………………………………………………………………..  

Kamarai, nyilvántartási szám: …………………………………………………………………………………… 

Lakás címe: ………………………………………………………………………………………………. 

Számlázási név, cím:………………………………………………...........................................................   

Telefon, mobil szám: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Végzettsége: ……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

A kért szakterület névjegyzéki kódja: „TÉ”  - Épületenergetikai tanúsító jogosultsághoz 
 
 

 
AZ ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK VIZSGA ALÓL FELMENTHET Ő: □ IGEN,   NEM □ 
Abban az esetben menthető fel, ha már valamilyen érvényes jogosultsággal rendelkezik a kamaránál!  (a területi kamara tölti ki) 
 

 

-  Az energetikai vizsgára jelentkezni, minden esetben a Területileg illetékes  
(lakóhely szerinti) kamaránál kell a vizsgajelentkezési lappal  

 
- Kérjük, csatolja a jelentkezési laphoz a vizsgadíj befizetésről az igazolás másolatát! 

Felhívjuk figelmét, hogy vizsgajelentkezését az országos kamara, csak akkor fogadja el, és hívja be vizs-
gázni, ha a jelentkezési lap mellé beadta a vizsgadíj befizetésének igazolását! 

 
Banki átutalásnál: 

Magyar Mérnöki Kamara - 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. 
Számla szám: 10102086-68905702-00000007 

Amennyiben nem a vizsgázó fizeti a vizsgadíjat, kérjük a közlemény rovatban a vizsgázó adatainak feltüntetését és a számlázási címet! 
 

A vizsga pontos helyéről, idejéről értesíteni fogjuk. 

Kihelyezett vizsga esetén kérjük kitölteni! helyszín:………………………………..,időpont: ……………….…. 

 

 
 
Kelt:  

 a kérelmező aláírása 
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SEGÉDLET A VIZSGAJELENTKEZÉSI LAPHOZ  
ÉS A BEJELENTÉSHEZ 

 

Az engedély iránti kérelem és mellékletei (192/2009 korm. rendelet alapján) 

- 6. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem a 2. melléklet szerinti tar-
talommal a szakterület szerint hatáskörrel rendelkező, a kérelmező lakóhelye szerinti területi 
szakmai kamaránál terjeszthető elő. 

- (2) A kérelemhez mellékelni kell: 
- a) a 3. §-ban foglalt szakirányú végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi 

szakmai kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre, 
- b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél melléklet másolatát, ha a ké-

relmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi szakmai kamara azt a szak-
irány megállapítása érdekében kéri, 

- c) a szakmai gyakorlat igazolását, 
- d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását. 
- (3) A végzettséget tanúsító oklevél közjegyző által hitelesített másolata helyett az eredeti doku-

mentum egyidejű bemutatása esetén elfogadható a területi kamara által az eredeti okiratról készí-
tett és hitelesített másolat. 

- szakmai önéletrajzot 
 

A mérnöki kamarák szakirányú végzettségnek tekintik a 104/2006. (IV. 28.) Korm.  
rendeletben szereplőket. 

 

� Az épületenergetikai vizsgára jelentkezni, minden esetben a Területileg illetékes  
(lakóhely szerinti) kamaránál kell a vizsgajelentkezési lappal  

� A épületenergetikai névjegyzékbe vételhez, a sikeres vizsga után, minden esetben a Területileg 
illetékes (lakóhely szerinti) kamaránál kell a bejelentő lappal, és részükre kell befizetni az igazga-
tási szolgáltatás díját, mely 5.000,- Ft.  

 
A Területi Kamarák elérhetőségei: www.mmk.hu 
 
A vizsga anyagai megtalálhatók a Jogosultásgi vizsga menüpont alatt! 

 
 

A  JOGOSULTSÁGI VIZSGADÍJ ÖSSZEGE:  
 

A vizsgát a Magyar Mérnöki Kamara szervezi, ezért a vizsgadíjat a Magyar Mérnöki részére kell be-
fizetni 

 
- Akinek nem volt még jogosultsági vizsgája vagy nincs más jogosultsága: 34. 000,- Ft. 

(általános jogi ismeretekből is vizsgát kell tennie) 

- Akinek volt már jogosultsági vizsgája: 22. 000,- Ft.   
(csak a különös, szakmai részéből vizsgázik) 

 
 


