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ÉPÍTÉSÜGYI M ŰSZAKI SZAKÉRT ŐI NYILATKOZAT   
(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § szerinti tartalom) 

Alulírott építésügyi műszaki szakértő az alábbi nyilatkozatot adom a 193/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdése, és a 39. § (8) bekezdés a) pontja szerint, a(z) 
______________________________________________________________nevű építtető(k),  
_____________________________________________________________________település
____________________________________________________________________közterület 
_________________________szám, és___________________________ hrsz. alatti ingatlanon  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________építmény(rész), építési munka 

FENNMARADÁSÁHOZ.  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a) a rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) terveknek megfelelően, 
b) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a 

statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával 
szakszerűen végezték, 

c) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

d) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, 
adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti 
berendezéseket szerelték be (az építmény, építési munka jellegétől függően, szükség szerint kihúzandó), 

e) az előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított, melyről külön nyilatkozok / egyeztetésre nem volt 
szükség * 

f) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendeletben előírt mértéket* 

elérte*,  
nem érte el*,  

g) a kivitelező az építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezelte és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a 
munkaterületr ől a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállította, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
 
* Az érintett épített / szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel / nem felel meg a szakszerűség követelményeinek 
(mellékelve a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata). 

____________________________________________________________________________ 
Kelt:____________________________, 20_____év____________________hó________nap. 
 

_______________________________________________________________________________ 
műszaki szakértő neve, nyomtatott betűvel 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
műszaki szakértő lakcíme 

 

_________________________________________________ 
műszaki szakértő aláírása 

 

_________________________________________________ 
 szakértői névjegyzék száma, bélyegzője 

 
Szíveskedjen aláhúzni a kivitelezőre jellemző adatot: 

1. A kivitelező főtevékenysége: építőipari jellegű / nem építőipari jellegű 
2. Kivitelező: Jogi személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 
3. A kivitelezés lakossági házilagos formában történt. 

 
Építésügyi műszaki szakértő a fennmaradási engedélykérelem benyújtását megelőzően beszerzi a kéményseprő-ipari közszolgáltató 
nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezéssel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető megfelel-e a szakszerűség követelményeinek. 
A kéményseprő-ipari közszolgáltató által kiadott dokumentumot mellékelni szükséges a fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a 
193/2009. (IX. 15.) Korm. r.  20. § (5) bekezdése szerint. 
 

*-nál a megfelelő rész aláhúzandó 


