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TAGFELVÉTELI  KÉRELEM 

 
1.4.1. Az Egyesület a restaurálási-konzerválási feladatok elvégzésére képzettségüknél, gyakorlatuknál és 

magatartásuknál fogva alkalmas személyek, a hivatásos restaurátorművészek önkéntességi elvén működő 

szakmai érdekképviselete és önkormányzata Magyarországon. 

2.1.1. Az Egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki írásban kéri felvételét az Egyesület tagjai közé, 

elfogadja az Egyesület Alapszabályát és Szabályzatait, valamint okmányokkal igazoltan megfelel a tagfelvétel 

szakmai követelményeinek. 

2.2.1. Egyesületnek rendes tagján kívül pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
 

NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja kívánok lenni. Az Egyesület Alapszabályát 

és szabályzatait elolvastam, tudomásul vettem és azokat elfogadom. Az Alapszabályban meghatározott tagfelvételi 

követelményeknek megfelelek és ezt a csatolt okmányokkal igazolom  2.1.2., Az Alapszabály szerint kérem 

bírálják el felvételi kérelmemet  2.1.3., Pártoló tagja kívánok lenni  2.2.2. 

 

1. SZEMÉLYI ADATOK 

Családi név: ............................................................. Utónév: .................................................... Cím (titulus): ........... 

Születési hely, idő: ................................................... Anyja neve: ..................................................................................  

Állampolgárság: .................................... Lakcím: …...................................................................................................... 

e-mail:…............................................................................. Telefon: ….......................................................................... 

Munkahely:  Közalkalmazott: …………………………......  Szabadfoglalkozású …………………………………..…. 

 Egyéni vállalkozó …………………………………………………………………………………………………….……….…  

 Cégtulajdonos, vállalkozás neve: …………………………………. telephely cím: …………….……………………….... 

 

2. KÉPZETTSÉG 

 Restaurátor-művész mesterképzés: ………………………..………………...………………………………...  

Oklevél száma:…..................... évben  

 Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén  

 Külföldi restaurátorképző: ………………………............................ Tanszék: …................................................. 

Szak: ….................................................................................................. Oklevél száma:…..............................évben 

 Képzőművész szakirány 

 Festőrestaurátor   Faszobrász-restaurátor   Kőszobrász-restaurátor   

 Iparművész szakirány 

 Fa- Bútor restaurátor   Fém- Ötvös-restaurátor   Papír- Bőr-restaurátor   Textil- Bőr-restaurátor  

 Szilikát-restaurátor  

 

Írásbeli diplomamunka témája: 
…................................................................................................................................................................................................... 
 

…................................................................................................................................................................................................... 
 

Gyakorlati diplomamunka tárgya: 
..….................................................................................................................................................................................................  

..…............................................................................................................................ ..................................................................... 
 

Posztgraduális fokozat    PhD   DLA   Dr habil 
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2.1.2. A felvételt írásban kérelmező okleveles restaurátor művész alanyi jogon válik az Egyesület tagjává, ha a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem, vagy ennek valamely jogelődje, illetve megfelelő külföldi intézet tanszékein restaurátor 

oklevelet szerzett, mely, „okleveles restaurátor” cím használatára és a szakma hivatásszerű gyakorlására jogosít. A 

külföldön szerzett oklevél honosítása szükséges, kivéve, ha a nemzetközi szerződés másképpen rendelkezik.  
 

 

3. RESTAURÁTORI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ okleveles művészeti és természettudományi 

szakirányok 
 

Oklevelet kiállító Egyetem …………………………………………………………… Oklevél száma:…................évben 
 
 

Képzőművész munkatárs

Festőművész 

Szobrászművész 

Grafikusművész 

 Iparművész munkatárs 

Fém-ötvösművész 

Üvegtervező művész 

Kerámia művész 

Textiltervező művész 

Tudományos munkatárs 

Kémikus 

Fizikus 

Biológus 

Geológus 

  Zeneművész munkatárs 

Orgonaművész 

Egyéb: 

 

 
 

2.1.3. Egyes restaurátori szakterületek intézményesített szakirányú egyetemi képzésének bevezetése előtt más 

felsőfokú intézet tanszékein szerzett oklevél és két egyesületi tag ajánlása vagy oklevél és műemlék- műtárgyvédelem 

szakterületéhez kapcsolódó tevékenységben közreműködés igazolása. A restaurátorképzés, kutatás, konzerválás 

szakterületén szerzett gyakorlat igazolása alapján is kérheti felvételét az Egyesületbe. A kérelméről a választmány 

szakvéleménye alapján az Elnök dönt, amely az okok megjelölése nélkül is elutasítható. 
 

 

4. A  BEJEGYZÉS  SZABÁLYAI 

 

Alanyi jogon 

 

 

 

Elnöki döntéssel 

 

Alapszabály 2.1.2. alatt megnevezett egyetem/főiskola elvégzését tanúsító 

oklevél. 

Restaurátor szakirányon államvizsgázott, de diplomával még nem rendelkező 

jelentkezőt „jelöltként” kell nyilvántartásba venni, diploma bemutatását 

követően válik rendes taggá. 

 

Alapszabály 3.1.3. alatt megnevezett intézmény elvégzését tanúsító oklevél és az 

előírt szakági gyakorlat, tapasztalat, illetve a képzésben és kutatásban való 

közreműködés igazolása. Minimum 3 munka dokumentációjának bemutatása és 

a kijelölt egyesületi tag ajánlásával előterjesztett kérelem elfogadásáról az Elnök 

dönt és a rendes tagkénti bejegyzését elrendeli. 

 

5. NYILVÁNTARTÁS 2.3.2. A felvett tagot szakirányú képzettsége, illetve működése szerint kell 

nyilvántartani. A tag kérésére az illetékes szakmai tagozat véleménye 

ismeretében az Elnök ettől eltérő szakágnál történő nyilvántartását is 

engedélyezheti. 

2.3.3. Az új tagok felvételét, a tagság megszűnését, illetve szüneteltetését az 

Egyesület honlapján - www.restauratorkamara.hu -  nyilvánosságra kell hozni. 

 

6. TAGDÍJ 

 

5.1.2. Az Egyesület kiadásait tagsága által befizetett tagdíjból és egyéb 

bevételből fedezi. 

• Belépési- (regisztrálási) díj   1.500 Ft 

• Éves tagdíj                              5.000 Ft 

Egyesület Számlaszáma:                            OTP   11701004 – 20133999 

2.2.2. Nyugdíjas és a pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni, de az általa 

felajánlott összeggel támogathatja az Egyesület működését. 

5.3.1. Az Egyesület alapvető bevételi forrása a tagjai által befizetett tagdíj-

bevétele. 

5.3.2. A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg a költségvetési vita 

alkalmával, az Egyesület működési költségeinek ismeretében. 
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7. EGYÉB  KÖZLENDŐK 

 

2.7.3. Törlés (a tagsági jogviszony felmondása) 

Az Egyesület Irodája törli a tagok sorából azt, aki a tagdíjbefizetésnek – legalább 

30 nappal korábban kelt írásbeli figyelmeztetés ellenére - nem tesz eleget a 

tárgyév december 10-ig, ezért a nevét a szaknévsorból és honlapról törölni kell. 

A tagdíjbefizetés elmulasztásának jogkövetkezményére a tag figyelmét az 

írásbeli felszólításban is fel kell hívni. Amennyiben a tagság törléssel szűnt meg, 

a törölt tag kérheti ismét a felvételét, de ezt az Egyesület csak akkor teljesíti, ha 

a befizetni elmulasztott tagdíjat hiánytalanul befizeti, és újra regisztráltatja 

magát. 

Alulírott kijelentem, hogy az általam megjelölt személyes és szakmai adatok a valóságnak megfelelnek és a 

Restaurátor Kamara honlapján való közzétételéhez hozzájárulok. 

 

A Belépési Nyilatkozathoz mellékelem a diploma és az előírt igazolások fénymásolatát, valamint két 

igazolványképet a nyilvántartás számára. 

 

Kifejezetten hozzájárulok, hogy a Magyar Restaurátorok Egyesület a tevékenységéhez szükséges személyes 

adataimat kezelje. 

 

 

Kelt: ………………. év ……..….hónap …… nap  

 

         Aláírás: 

 

 

 

A kérelem érkezett: Kelt: …………………. év ……..….hónap …… nap       Iktatószám: .................................... 

 

Felvételi döntés ideje és eredménye: 

 A felvételt elfogadásra javaslom, kérem nyilvántartásba vételét  2.1.2., 2.1.3. jogcímen.  



 Bejegyzett tag restaurátor szakirány szerinti     kódszáma és sorszáma: .....……………….. 



 Bejegyzett tag tudományos és bölcsész szakirányok szerinti   kódszáma és sorszáma: .....……………….. 



 Bejegyzett tag képző- és iparművész, orgonaművész szakirányok kódszáma és sorszáma: …………………... 

szerinti  


 A tagfelvétel kérelme a követelményeknek nem fel meg. 

 

 

 

Kelt: ………………. év ……..….hónap …… nap  

 

 

         Aláírás: 
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Adatkezelési tájékoztatás 

 

 

Az Ön adatait a Magyar Restaurátorok Egyesülete az egyesületi tevékenység ellátása érdekében az Ön kifejezett 

hozzájárulásával kezeli.  

 

Az adatok törlési határideje az adatvédelmi szabályzatban került meghatározásra. 

 

Az adatkezelő neve: Magyar Restaurátorok Egyesület 

Az Egyesület székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. III. emelet 2. 

Az Egyesület ügyfélszolgálati telefonszáma: (1) 331-6117 

Az Egyesület ügyfélszolgálati e-mail címe: info@restauratorkamara.hu 

 

Az adatkezelés önkéntes, de az adatok hiányában a Magyar Restaurátorok Egyesület nem tudja tagfelvételi kérelmét 

elbírálni, illetve egyesületi tevékenységét ellátni. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést 

kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált 

adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az Egyesület tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Ön továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra 

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén 

Ön bírósághoz is fordulhat. 
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