
Figyelem! A nyilatkozatot csak a felelõs mûszaki vezetõ töltheti ki!                                       ÉRVÉNYES: 2010. 03. 01. NAPJÁTÓL 
Minden rovatot ki kell tölteni! 

 
 

FELELİS MŐSZAKI VEZET İI NYILATKOZAT  
 (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § szerinti tartalom) 

 

 
Alulírott felelıs mőszaki vezetõ az alábbi nyilatkozatot adom, a(z)    
  nevû építtetõ(k), 
  település 
  közterület 

  szám, és  hrsz. alatti ingatlanon 
 
 

___ építmény(rész), építési munka 
 

HASZNÁLATBAVÉTELÉHEZ.  
Büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy 
 

a) az építõipari kivitelezési tevékenységet a(z)   /20  . sz. jogerõs és végrehajtható * építési / fennmaradási 
és továbbépítési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-mûszaki tervdokumentációnak, valamint a(z)  /20  . 
sz. jogerõs és végrehajtható módosított építési engedélynek (ha volt ilyen), 

 

b)  a  191/2009.(IX.15.)Korm. rendelet 1.melléklete szerinti tartalmú és  rendelkezésre  álló  kivitelezési  (megvalósítási) 
terveknek megfelelõen, 

 

c) az építõipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényû és eseti elõírások, így külö-
nösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minõségi, környezetvédelmi és biztonsági elõírások 
megtartásával szakszerûen végezték, 

 

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

 

e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méretek-
nek, adatoknak   és   anyagjellemzõknek   megfelelõen   valósult   meg   és   a   tervezett   mûszaki   jellemzõjû   épület-
gépészeti berendezéseket szerelték be (az építmény, építési munka jellegétõl függõen, szükség szerint kihúzandó), 

f) az elõírt egyeztetés eredményeképpen a közmûellátás szakszerûen biztosított, melyrõl külön nyilatkozok / 
               egyeztetésre nem volt szükség * 
g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendeletben elõírt mértéket*        elérte,            nem érte el, 
 

h) a kivitelezõ az építési-bontási hulladékot az elõírások szerint kezelte és az építõipari kivitelezési tevékenység 
befejezésekor a munkaterületrõl a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállította, 

i) az építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas. 
 

Az alábbiakban felsorolt, -  rendeltetésszerû és biztonságos használatot nem akadályozó -  még el nem készült munkálatokra 
felelõsséget nem vállalok (csak ha hiányosságok vannak), de e munkákról a hiányosság pótlását követõen külön nyilatkozni kell): 

 
Kelt:_ , 20 év hó nap. 

 

  Felelõs mûszaki vezetõ neve, nyomtatott betûvel ………………………………………..  
              lakcíme: ……………………………………………………………  
  Felelõs mûszaki vezetõi névjegyzék száma, bélyegzõje:………………………………………… 
 

                                                  …………………………………………… 

             felelõs mûszaki vezetõ aláírása 
 

Szíveskedjen aláhúzni a kivitelezõre jellemzõ adatot: 
1. A kivitelezõ fõtevékenysége: építõipari jellegû / nem építõipari jellegû 
2. Kivitelezõ: Jogi személyiségû gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 
3. A kivitelezés lakossági házilagos formában történt. 
          A felelõs mûszaki vezetõ a használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelõzõen beszerzi a kéményseprõ-ipari közszolgáltató 
nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezéssel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ megfelel-e a szakszerûség követelményeinek. 
         A kéményseprõ-ipari közszolgáltató által kiadott dokumentumot mellékelni szükséges a használatbavételi engedély iránti 
kérelemhez!   
(A *-nál a megfelelõ rész aláhúzandó, a ki nem töltött, vagy a megfelelõ rész aláhúzása, kihúzása nélküli nyilatkozat nem érvényes.) 
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K ö z mû - e g y ez te té s i   f e l j eg y zé s 
 

Építtetõ(k) neve: .………………………….………………………………………………………………. 
…………………............................................................................................................................................ 
Építtetõ(k) lakcíme: 
…………………………………………….………………………………………………………………… 
Érintett ingatlan címe: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                  Helyrajzi   száma:………………………… 

 

Alulírott felelõs mûszaki vezetõ a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alap-
ján a fenti építésügyi hatósági engedélyezéshez az alábbi közmû-egyeztetéseket végeztem: 

 

- elektromos energia-ellátás területén: 
                                                      * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû  megoldáskövetelményei:……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 

- ivó víz- és távhõellátás, illetve szennyvízelvezetés területén: 
                                                     * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû megoldás követelményei:…………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 

- csapadékvíz-elvezetés területén: 
                                                 * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû megoldás követelményei:………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 

- gázellátás területén: 
                                                * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû megoldás követelményei:……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
.………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

- távközlés területén: 
                                                 * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû megoldás követelményei:…………………………..…... 
………………………….…………………………………………………………………………..………………………...…….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

- egyéb közmû területén: 
                                                * A közmûellátottság biztosított / nem biztosított, 
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerû megoldás követelményei:………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..………………………...…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
- kéményseprõ-ipari közszolgáltató esetén: 
az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldása megfelel / nem felel meg a szakszerûség 
követelményeinek (mellékelve a kéményseprõ-ipari közszolgáltató nyilatkozata):…………………………..………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 

Kelt…………………………………., 20….. év ……………………….. hó ………. nap 
 

……………………………………….. 
felelõs mûszaki vezetõ 

 
 
 
(A *-nál a megfelelõ szó aláhúzandó)                                                                                               ÉRVÉNYES: 2010. 03. 01. NAPJÁTÓL 


