Területi kamara címe:


	Nyilvántartási szám	

MÉRNÖKI KAMARAI JELENTKEZÉSI LAP
Az 1996. évi LVIII. sz. törvény (26.§ (1) pont) alapján a lakóhely szerint illetékes
 területi mérnöki kamarai tagságra

1. Személyi adatok:	
1.1.	Neve: ………………………………………………………..……………………………………..……...…
Előző (leánykori) neve: ……..……………………...…………………………………....………..…………
Anyja születési neve: …………………………………......………………………..…………...…………
	Születési helye: …….……………………………..……………  ideje: …..…… év ….……. hó …….. nap

1.3.	Okl. szerinti végzettsége: …………………...…………………..……………...……..………...…………...
Végzettsége:	 egyetemi 	főiskolai      Oklevelének száma: 
1.4.	Lakcíme:  ….…………………….……………………….………………...………………
………….…………………………………….…………………......tel: …………………………………...
1.5.	Munkahelye: ….…………………….……………………….………………...……………….....................
címe:………….………………………………………......tel:…………….......………………...
1.6.	Postacím:	lakcím: 	munkahelyi cím: 	egyéb: ..............................................................
1.7.	Mobil telefonszáma: …………………………e-mail címe:…………………………….………………...
1.8.	Tudományos fokozattal rendelkezik-e? 	 Igen 	   Nem 
2. Kamarai tagságba regisztrálás feltételei:	Tv. 25.§
2.1.	Állampolgársága: magyar ,    ha nem magyar: ………………………………………...…..… (1). a,b,c bek.
	Mérnöki végzettsége megszerzése óta eltelt időszak alatt végzett mérnöki gyakorlata:  év  (1). e bek.
	Büntető eljárás alatt áll-e, illetőleg büntető ítélet, vagy foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll-e? 

Igen 	 Nem  (1). d bek.
2.4.	A megelőző három évben valamelyik területi Mérnöki Kamarából kizárták-e?	Igen  	 Nem  (6). a bek.
2.5.	A cselekvőképességet korlátozó- vagy kizáró gondnokság alatt áll-e?   	Igen 	 Nem  (6). b bek.
	Regisztrálási díj:  Ft	Befizetése: csekken ,   átutalja: …………..…..……….……..
	Melyik szakmai tagozatba (tagozatokba) kíván belépni? ……………………………………………..…….

……………………...……… Több tagozat megadása esetén  aláhúzással jelölje meg az első helyen választottat.
3. Mellékletek: szakmai önéletrajz, végzettség igazolása, regisztrálási díj igazolása,  ………………...………………..
4.	Büntetőjogi és etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.
5.	Kamarai felvételem esetén a kamarai Alapszabály és az Etikai- Fegyelmi Kódex betartását vállalom.

Dátum:.....................................	
	aláírás

Elnökség döntése: szakmai önéletrajz , végzettség igazolása , regisztrálási díj , egyéb………………...…
Felvétel:	
Elutasítás:	  ………..…...……..………………………………………………………………….……………
Dátum:………………………………	………………………………………….
	elnökségi tag aláírása


JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A jelentkezési lapot olvashatóan kérjük kitölteni

1.	Személyi adatok a kamarai tagság azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat tartalmazza.
1.1.	Ha valakinek több előző neve van, ide az oklevelén szereplőt kérjük közölni.
1.3.	Oklevél szerinti végzettsége: az alapvető oklevélben szereplő megnevezés, nem a posztgraduális képzés során (pl. szakmérnöki) megszerzett végzettség.
	A postacím megadásánál azt a címet kérjük bejelölni, ahová a kamarai meghívókat, tájékoztató anyagokat és a Mérnök Újságot kéri postázni.

2.2.	A mérnöki végzettség megszerzése óta eltelt időszak alatt végzett: mérnöki tervezési, műszaki kivitelezési, beruházási műszaki, közigazgatásban műszaki, felsőoktatási intézménynél műszaki szaktárgyat oktató tevékenységet lehet figyelembe venni.
Nem tekinthető a mérnöki gyakorlat részének: pl. a kereskedelmi, a nem műszaki államigazgatási, a művészeti, a nem mérnöki katonai, a vagyonvédelmi, stb. tevékenység. 
A részben mérnöki, részben nem mérnöki tevékenységnél, (pl. a munkaidőn kívül végzett mérnöki tevékenység esetén) az időarányos részt lehet figyelembe venni.

2.7.	A Magyar Mérnöki kamara tagozatai
Anyagmozgató gépek, építőgépek és felvonók	Hírközlési és informatikai
Egészségügyi-műszaki	Hő- és villamosenergetikai	
Elektrotechnikai és épületvillamossági	Környezetvédelmi
Erdészeti, faipari, papíripari és mezőgazdasági	Közlekedési
Építési	Munkabiztonsági
Épületgépészeti	Szilárd-ásványbányászati
Gáz- és olajipari	Tartószerkezeti
Geodéziai- és geoinformatikai	Vegyészmérnöki
Geotechnikai	Vízgazdálkodási és vízépítési
Gépészeti	

3.	Mellékletek (kötelezően csatolandó)
Szakmai önéletrajz
Kérjük a szakmai önéletrajz aláírását, és tüntesse fel iskolai tanulmányait, fontosabb továbbképzéseit,
munkahelyeit, munkahelyén végzett jelentősebb tevékenységeit, munkahelyétől függetlenül végzett 	mérnöki tevékenységét, pl. szakmai egyesületi tagság, magántervezés, szakértés, stb. korábbi 	jogosultságok ismertetése.
Végzettség igazolása
Oklevél ill. oklevelek másolata igazolja a végzettséget. Az oklevél másolat hitelesítését – kamarai célra - a kamara díjmentesen elvégzi, ha az eredeti oklevél bemutatásra kerül. Külföldön szerzett oklevél végzettséget csak honosítás után igazol.
Regisztrálási díj befizetésének igazolása
A regisztrálási díj befizetését igazolja: 
befizetési csekk másolata (a másolást a kamara elvégzi), 
banki átutalás másolata, ill., ha az összeg kamaránkhoz már beérkezett ügyintézőnk igazolása.


A felvételről a kamara írásban értesítést küld.

Amennyiben törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (jogosultsághoz) kötött önálló mérnöki tervezői, vezető tervezői és/vagy műszaki szakértői tevékenység végzéséhez kérelmet kíván benyújtani, akkor ennek megfelelő űrlap kitöltése is szükséges.

