
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT
– BEJELENTÉSHEZ –

Alulírott  ...................................................  ........................................................................ szám  alatti  lakos,  mint 
a ...................................................................................................  építtető(k) .............................................. 
(település) ........................................................ számú  .................. hrsz-ú 
ingatlanon ................................................................  .................................................................................. 
építmény(rész), építési munka felelős műszaki vezetője az alábbi nyilatkozatot adom a –

HASZNÁLATBAVÉTELÉHEZ.

Alulírott felelős műszaki vezető büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy:

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a(z)  ........................................../.................. számú  határozat / bejelentés  
nyilvántartásba vétele * és (záradékolt) építészeti-műszaki tervdokumentációnak, és

b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló többször módosított 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  /  az építőipari  
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló többször módosított  
290/2007.  (X.  31.)  Korm.  rendelet * 1.  számú melléklete szerinti  tartalmú és  rendelkezésre  álló  kivitelezési 
(megvalósítási) terveknek megfelelően,

c) 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,

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

e) 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),

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

g) az  építési  munkaterületen  keletkezett  építési-bontási  hulladék  mennyisége  az  építési  és  bontási  hulladék  
kezelésének részletes szabályairól szóló többször módosított 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt 
mértéket elérte és tájékoztattam az építtető(ke)t, hogy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a kitöltött építési, illetve  
bontási hulladék nyilvántartó lapot az építtető az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a használatbavételt követő 30  
napon belül meg kell küldeni / nem érte el *,

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

i) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem zavaró, még el nem készült munkálatok nincsenek / az alábbiak: * 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(A *-nál  a megfelelő rész aláhúzandó, a ki nem töltött, vagy a megfelelő rész aláhúzása, kihúzása nélküli nyilatkozat nem érvényes.)

Kelt: ............................................., 201.... év ...................................... hó ....... nap

...................................................................................... ....................................................................................
felelős műszaki vezető neve és lakcíme felelős műszaki vezető névjegyzéki száma

 nyomtatott betűvel nyomtatott betűvel

..............................................................

Tájékoztatásul:

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, illetve  több felelős műszaki vezető irányította, az összes felelős műszaki  
vezetői nyilatkozatnak az építési napló részét kell képeznie, és az építésügyi hatóság rendelkezésére kell álljon.
A  felelős  műszaki  vezető a használatbavételre  vonatkozó  bejelentés  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 szakvéleményének tartalmát a felelős műszaki vezetői nyilatkozatban ismertetni kell!
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felelős műszaki vezető aláírása


