
Kérelem beruházáslebonyolítói tanúsítvány megadására  

az MMK Tanúsítási Szabályzata és az MMK Elnökségének 2/2020. (I. 22.) sz. határozata alapján a 266/2013. 

Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően beruházáslebonyolítói jogosultsággal rendelkezők számára 

benyújtási határidő: 2020. március 23. 

 

Természetes személyazonosító adatok1 

• Név:   

• Kamarai névjegyzéki szám:  

 

 

Kérelmezett szakterület: Beruházáslebonyolítás (BL) 

Kérelmező korábbi (2013.12.31-én érvényben lévő) beruhá-

zás-lebonyolító /BB/ jogosultsága megszerzésének dátuma: 
 

Folyamatos beruházási területen végzett szakmagyakorlás 

időtartama, kezdő dátuma: 
 

 

Benyújtott mellékletek2 

• a szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz 

• a kérelmező beruházáslebonyolítói tevékenységével összefüggésben megjelölt 5 leg-

meghatározóbb referencia 

 

Büntetőjogi és etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben 

feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.  

 

Dátum: 

 

 

 

 aláírás 

 

 
1 A 1996.évi LVIII. törvény 43. § (2) bekezdése alapján. 
2 A 2/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat alapján. 



melléklet: 5 legmeghatározóbb referencia bemutatása 

1. referencia: 
 

Szerződést kötő másik fél  

• neve  

• székhelye  

• a referenciáról információt nyújtó 

személy neve és elérhetősége 

 

Teljesítés adatai  

• teljesítés időtartama (év)  

• kezdete (év, hónap)  

• befejezés (év, hónap)  

• teljesítés helye  

Szolgáltatás tárgya, rövid leírása  

 

 

 

 

 

A beruházás megvalósításának értéke  

Kompetencia kód szám: 

(Kitöltési útmutató szerint  

 

 

2. referencia: 
 

Szerződést kötő másik fél  

• neve  

• székhelye  

• a referenciáról információt nyújtó 

személy neve és elérhetősége 

 

Teljesítés adatai  

• teljesítés időtartama (év)  

• kezdete (év, hónap)  

• befejezés (év, hónap)  

• teljesítés helye  

Szolgáltatás tárgya, rövid leírása  

 

 

 

 

 

A beruházás megvalósításának értéke  

Kompetencia kód szám: 

(Kitöltési útmutató szerint  

 



melléklet: 5 legmeghatározóbb referencia bemutatása 

3. referencia: 
 

Szerződést kötő másik fél  

• neve  

• székhelye  

• a referenciáról információt nyújtó 

személy neve és elérhetősége 

 

Teljesítés adatai  

• teljesítés időtartama (év)  

• kezdete (év, hónap)  

• befejezés (év, hónap)  

• teljesítés helye  

Szolgáltatás tárgya, rövid leírása  

 

 

 

 

 

A beruházás megvalósításának értéke  

Kompetencia kód szám: 

(Kitöltési útmutató szerint  

 

 

4. referencia: 
 

Szerződést kötő másik fél  

• neve  

• székhelye  

• a referenciáról információt nyújtó 

személy neve és elérhetősége 

 

Teljesítés adatai  

• teljesítés időtartama (év)  

• kezdete (év, hónap)  

• befejezés (év, hónap)  

• teljesítés helye  

Szolgáltatás tárgya, rövid leírása  

 

 

 

 

 

A beruházás megvalósításának értéke  

Kompetencia kód szám: 

(Kitöltési útmutató szerint  

 



melléklet: 5 legmeghatározóbb referencia bemutatása 

5. referencia: 
 

Szerződést kötő másik fél  

• neve  

• székhelye  

• a referenciáról információt nyújtó 

személy neve és elérhetősége 

 

Teljesítés adatai  

• teljesítés időtartama (év)  

• kezdete (év, hónap)  

• befejezés (év, hónap)  

• teljesítés helye  

Szolgáltatás tárgya, rövid leírása  

 

 

 

 

 

A beruházás megvalósításának értéke  

Kompetencia kód szám: 

(Kitöltési útmutató szerint  

 



Kitöltési útmutató a kompetencia kódokhoz: 

 

Az alábbi felsorolásból minimum 6 db kódot kell beírni minden egyes referenciához az adott 

referenciára vonatkozóan: 

 

1. A beruházás megvalósításában az építtető általános megbízottja volt. 

2. A beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések elő-

készítése a feladata volt. 

3. Feladatai közé tartozott: előtanulmányok - vázlatterv, tanulmányterv - megvalósítási szak-

vélemény készítése, hatósági engedélyek megszerzése. 

4. A beruházás pénzügyi/gazdasági számításainak előkészítése és a megvalósítás alatt figye-

lemmel kisérése folyamatos tevékenysége volt, beleértve az elő- és utókalkulációt is. 

5. Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az eljárás előkészítéséről, annak lefolytatásáról, 

koordinálásáról, megindító felhívásról, a dokumentumok elkészítéséről, lebonyolításról is 

gondoskodott a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

6. Feladata volt a kivitelezési dokumentáció készítésének megrendelése, folyamatos ellenőr-

zése a tervezés időszakában. 

7. Feladata volt a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása, 

tevékenységük folyamatos ellenőrzése. 

8. Építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása is feladatai közzé tartozott; az európai uniós 

forrásból megvalósuló beruházás esetén a támogató szervezettel való kapcsolattartás is 

feladatai közé tartozott. 

9. Munkaköri kötelessége volt az árviták rendezése is. 

10. Kötelessége volt az építési munkaterület biztosítása, a kivitelező részére történő átadása és 

visszavétele is. 

11. A feladatai közzé tartozott az elkészült beruházás átadás-átvételi eljárás koordinálása. 

 


