A mérnöki (területi) kamara tölti ki

Jogosultsági vizsga kell:
nem kell:

Iktatás kelte: ………………………..

Iktató szám:……………………………

BEJELENTÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉSEK
ILLETVE LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK
ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VÉGZÉSÉRE
Kérjük, töltse ki mind a három oldalt!

Bejelentő neve:……………………………………………………………………………………………..
Születési neve: ……………………………………………………………………………………………..
Kamarai szám (amennyiben van): …………………………………………… Kamarai jogosultsága* : van, nincs
Bejelentő születési helye, ideje: …………………………………………………………………………
Bejelentő anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Bejelentő címe: ……………………………………………………………………………………………
Bejelentő végzettsége:……………………………………………………………………………………..
Végzettség megszerzési éve(i): ……………………………………………………………………………
Telefon, mobil szám: ……………………………………………………………………………………..
E-mail cím …………………………………………………………
Kapcsolattartás módja: személyesen, postai úton, elektronikusan, (megfelelő rész aláhúzandó)
A kért szakterület

FH

Hőtermelő berendezések
energetikai felülvizsgálata

2.

FL

Légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálata

(X vagy +)

Aláírás

1.

Bejelentés

Döntés kelte

Megnevezése

Bejelentő gyakorlati időtartama a szakterületen (év)

Névjegyzéki
kódja

A területi kamara tölti ki

Kérem a fenti felülvizsgálói területre részemre jogosultsági vizsga letételét, vagy a külön lapon szereplő
okokra tekintettel a jogosultsági vizsga alóli felmentést, a hatályos és a kamarai szabályzatok alapján, és
felvételemet a Magyar Mérnöki Kamara Hivatalos Névjegyzékébe.
Bejelentésem teljesítése esetén a fellebbezésről lemondok (2004. évi CXL. törvény 128. § (2) bek. a)
pontja).
Amennyiben jogosultsági vizsgát kell tennem, számomra kedvező*: a legközelebbi időpont:……………
Vizsga helye*: MMK 1094 Bp. Angyal u. 1-3., vagy kihelyezett vizsga helye:……………………………
*

Aláhúzással jelöljük
Csatolandó: szakmai önéletrajz, végzettség igazolása, befizetés igazolása (5.000 Ft/szakterület), további iratok

Oldal: I / 3

Név: ……………………………………

Kamarai azonosító: ………………

Sorszám

A kérelmező tölti ki

A hőtermelő berendezések illetve légkondicionáló rendszerek energetika felülvizsgálata területhez közelálló tevékenységek, melyek a
szakmai gyakorlatot igazolják (referencia)

A referencia
munka végzésének időpontja
(év, hó)

A gyakorlatot igazoló
felelős, mérnöki kamarai
tag neve, kamarai száma, és aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Név: ……………………………………

Kamarai azonosító: ………………

Főállású munkahelyei (csak az oklevele megszerzését követőket kérjük feltüntetni)Azon tevékenységeket, melyek rövid ideig tartottak, vagy engedély kérése szempontjából nem tekinthetőek szakmainak, nem
szükséges feltüntetni:
Sorszám
1.

Munkaadó

Munkavégzés
ideje (tól-ig):

Munkahelyi tevékenysége és beosztása

2.
3.
4.
5.
6.
7.
A főállású munkája melletti tevékenységei, pl. mellékállásban, egyéni vállalkozásban, felsőfokú oktatásban, stb. (csak az oklevele megszerzését követőket kérjük feltüntetni)Azon tevékenységeket, melyek
rövid ideig tartottak, vagy engedély kérése szempontjából nem tekinthetőek szakmainak, nem szükséges
feltüntetni:
Sorszám

Megbízó

Tevékenység
végzési ideje
év(ek):

Végzett tevékenysége

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelt: ……………………………………….

……………………………………
a kérelmező aláírása
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