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FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott (felelős műszaki vezető neve:) ……..……………….………..……………….………
(lakcíme:) ………………….……………………………….……..…………………………….
alatti lakos, mint a ……………………………………….település………………………..utca
………….szám………………hrsz. alatti ingatlanon megvalósult …………………….……… 
…………………………  építmény  (építési  munka)  felelős  műszaki  vezetője  büntetőjogi 
felelőségem  tudatában,  a  193/2009.  (IX.15.)  Korm.  rendelet  20.§-a,  illetve  a  191/2009. 
(IX.15.)  Korm.  rendelet  14.§-a  (290/2007.  /X.31./  Korm.  rendelet  13.§-a1)  alapján,  a 
használatba-vételi engedélyezési eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot adom: 

• A  fenti  építmény  a  jogerős  és  végrehajtható  építési  engedélynek  és  jóváhagyott 
építészeti-műszaki  tervdokumentációnak,  ill.  szükség  szerinti  kivitelezési 
(megvalósítási) tervdokumentációnak megfelelően valósult meg, 

• a  kivitelezést  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályok, 
általános  érvényű  és  eseti  előírások,  így  különösen  a  statikai  és  épületenergetikai 
követelmények,  szakmai,  minőségi,  környezetvédelmi  és  biztonsági  előírások 
megtartásával szakszerűen végezték, 

• az  alkalmazott  műszaki  megoldás  megfelel  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről  szóló,  módosított  1997.  évi  LXXVIII.  tv.  (Étv.)  31.§  (2)  bek.  c)-h) 
pontjaiban meghatározott követelményeknek, 

• 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,

• a  193/2009.  (IX.15.)  Korm.  rendeletben  előírt  egyeztetés  eredményeképpen  a 
közműellátás szakszerűen biztosított, 

• az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége 
elérte / nem érte el *

a külön jogszabályban előírt mértéket, azt az előírások szerint kezelték és az építőipari 
kivitelezési tevékenység  befejezésekor  a  munkaterületről  a  külön  jogszabályban 
foglaltak szerint elszállították,

• az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

*Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni

Kelt: ………………………………, 20……………

---------------------------------------------
felelős műszaki vezető

---------------------------------------------
FMüV eng. szám

Nyilatkozat a faanyagvédelemről,   építési-bontási hulladék mennyiségéről,   egyéb megjegyzés:   

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

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

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

Kelt: ………………………………, 200……………
---------------------------------------------



v1.4, 2009.10.01.
felelős műszaki vezető

Tervektől való eltérés esetén:

Az  építési  munka  az  engedélyezett,  jogerős  és  végrehajtható  építési  engedélytől 
(tervdokumentációtól) eltérően valósult meg, viszont ezen eltérés a 193/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete szerint nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának. 
Az  eltérést  a  mellékelt  (4  pld.)  állapottervek  (megvalósulási  tervek)  és  a  műszaki  leírás 
tartalmazza.

Kelt: ………………………………, 200……………

---------------------------------------------
felelős műszaki vezető

Melléklet:
1 pld. igazolás a Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékbe történt felvételről 

1 a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 2009. október 1-vel hatályát veszítette azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. 
január  1.  és  2009.  október  1.  között  megkötött  tervezési  és  kivitelezési  (építési)  szerződésekre,  tervezett 
kivitelezési  dokumentációkra,  megkezdett  építőipari  kivitelezési  tevékenységekre,  a  megnyitott  építési  napló 
vezetésére az építmény használatbavételéig alkalmazni kell. 
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