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KÉRELEM  
Építıipari Mőszaki Engedély (ÉME) másolat kiadására 

Hivatkozással a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. § (5) 
bekezdésére, amely szerint az érvényesség idıtartama alatt az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok betartása mellett, a kibocsátónak biztosítania kell az ÉME 
hozzáférhetıségét, beszerezhetıségét, kérem az alább megjelölt Építıipari Mőszaki 
Engedély(ek) másolatának kiadását a részemre. 
 

A kérelmet benyújtó  

- megnevezése:  

- címe:  

- postacíme:  

- telefon/telefax:  

- adószáma:  

A kérelmet benyújtó 
személy 

 

- neve:  

- címe:  

- beosztása:   

- telefonszáma:  

Milyen célból kéri az ÉME 
másolat kiadását? 

 

Az ÉME száma:  

Az ÉME kelte:  

Az ÉME tárgya (a termék 
megnevezése): 

 

Az ÉME birtokosa 
(kérelmezıje, jogosultja): 

 

A kért példányszám:  

Alulírott ezen igénylés aláírásával tudomásul veszem, hogy az ÉME másolatról 
további másolat nem készíthetı, az más személy részére nem adható át, csak a fent 
megjelölt saját célra használható fel. 

Tudomásul veszem, hogy az Építıipari Mőszaki Engedélyt kizárólag az abban 
feltüntetett ÉME jogosultja használhatja fel mőszaki specifikációként a termék 
megfelelıség igazolásához. 

Az ÉME másolatban szereplı információkat kizárólag az ÉME-ben megjelölt termékre, 
termék felhasználási területre, gyártóra és/vagy forgalmazóra vonatkoztatva lehet 
figyelembe. Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján ellenırizhetı. 

Egy ÉME másolat kiadásának egyszeri díja 5000,- (Ötezer) Ft + ÁFA, amelynek 
igazolt befizetése után a dokumentum személyesen átvehetı az ÉMI Informatika és 
Üzemeltetési Fıosztályán vagy kérésre az ÉMI postai úton továbbítja a megjelölt 
címre. 
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A Kérelem 2. oldala 
 

A fent megjelölt ÉME másolato(ka)t a következı címre kérem postázni: 
A címzett neve:  

Irányítószám: Helység: Ország: 
Postacím:  

Kelt:…………………………… 

P.h. 

A kérelmezı aláírása: …………………… 
 

Az ÉMI Informatikai Osztály ügyintézıje tölti ki! 
A kérelem azonosító 
száma 

  

A kérelem érkezett 201..  

Átvette   

A kérelem teljesíthetı Igen Nem** 

Az ÉME oldalszáma   

A fizetés módja Készpénz Átutalás 

A díj fizetve Készpénz Átutalás 

**Indoklás: 

Az ügyintézı aláírása:……………………. 

A dokumentum postázva Dátum: 
A dokumentum átadva Dátum: 
Az ügyintézı szignója  

Az átvétel igazolása:  

Az elızı oldalon feltüntetett Építıipari Mőszaki Engedély másolato(ka)t átvettem. 

Kelt:…………………………… 

P.h. 

A kérelmezı/átvevı aláírása: …………………… 
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