
 

FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT 
 

 

 

Alulírott…………………………….…………………………………………………..…………………………… 

  

- mint a …………………………………………………………………………………………………...………..  

 
építtetı(k) nevére kiadott …………….…….…………. számú engedély alapján végzett építési munkát 
irányító felelıs mőszaki vezetı az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építıipari kivitelezési 
tevékenységek befejezését követıen - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenırzésekrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 20. §-a, valamint az építıipari kivitelezési 
tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 14. §. alapján - nyilatkozatot adok arról, 
hogy  
 

a) az építıipari kivitelezési tevékenységet a jogerıs építési engedélynek és a jóváhagyott 
építészeti-mőszaki dokumentációnak, valamint 

b) az 1. melléklet szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) 
tervdokumentációnak megfelelıen, 

c) az építıipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényő és eseti 
elıírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minıségi, 
környezetvédelmi és biztonsági elıírások megtartásával szakszerően végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott mőszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban 
figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzıknek megfelelıen valósult meg és a 
tervezett mőszaki jellemzıjő épületgépészeti berendezéseket szerelték be, 

f) a külön jogszabályban elıírt egyeztetés eredményeképpen a közmőellátás szakszerően 
biztosított, 

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 
jogszabályban elıírt mértéket, az elıírások szerint kezelték és az építıipari kivitelezési 
tevékenység befejezésekor a munkaterületrıl a külön jogszabályban foglaltak szerint 
elszállították. 

 

A ………………………………………….. (település), ………………….……………. utca  ………. szám  

 

alatti, ………………… hrsz-ú ingatlanon felépített ………………….………………………………………  
 
épület, építmény a rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas. 
 
 
 
1A felépített épület egyedi könnyőszerkezetes. Az építési termékek mőszaki követelményeinek, 
megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet elıírásait kielégítik. 
 
( 1Ha az épület könny őszerkezetes: írja alá a bekezdést, amennyiben nem a z: a bekezdést ne írja alá, hanem 
húzza át!) 
 
 

………………………………………… 
aláírás 

 
 
 
 



 
2A szennyvízkezelés megoldására a települési csatornahálózat kiépüléséig a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelı, zárt szennyvíztároló épült, melynek szakszerő, zárt elkészítését igazolom.  
 
( 2Amennyiben az épület a csatornahálózatra kapcsolt, vagy szennyvízkezelés nem merül fel: a bekezdést 
át kell húzni!) 
 
 

………………………………………… 
aláírás 

 

Megjegyzés: 

 
Ezen nyilatkozatot a használatbavételi engedély (bejelentés)  kérelem mellékleteként, az építıipari 
kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 14. §. alapján adtam ki. 

………………………………… , 20……   …………………. hó   ……… nap 

 
 

………………………………………… 

aláírás 
 
 

Név: ………………………………………………………… 

Lakcím: ..…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

(Telefon: .…………………………………………………..) 

Végzettség: ………………………………………………… 

FMV szám: …………………………/……….....(érvényesség éve) 

 
 
 


