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TERVEZ Ő I  NYILATKOZAT  
1. Tervező(k) adatai: 

Felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma:  
……………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………...…………………………………………………………………………………………………………. 
Szakági tervező(k) neve, címe, jogosultsági száma  
……………...………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………...
……………...………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………... 
2. A tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezése: 

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

3. Építtető neve, megnevezése:……………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………......... 
4. A tervezett építési tevékenység  

a) helye, az ingatlan címe:……………………………………………………………………………………  

  helyrajzi száma:……………………………………………………………………………………. 

b) megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői: ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
c) környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. A továbbiakban nyilatkozom arról is, hogy  

a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az 
életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztettem / nem vált 
szükségessé egyeztetés * az érintett kéményseprő-ipai közszolgáltatóval, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges / nem szükséges* (ha szükséges, 
arra való utalás:……........……………………………...…………………………………………………) 

c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy 
számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, és 

d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam, 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 31. §-ának (2) bekezdése c)-h) pontjában meghatározott 
követelményeknek megfelel, illetőleg  

f) a szükséges egyeztetések megtörténtek (az alábbiakban igazolom), annak tartalmát, illetve a 
követelmények teljesítése módját a műszaki leírásban igazolom / egyeztetésre nem volt szükség * 

g) jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott 
műszaki specifikáció típusa és száma:…………………………………………………………………..... 

h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz / nem tartalmaz azbesztet *, 
i) az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló 

energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 
 
A *-nál a megfelelő rész aláhúzandó! A ki nem töltött, vagy a megfelelő rész aláhúzása, kihúzása nélküli nyilatkozat nem érvényes! 
 

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

6. Tervezői aláírás(ok): 
………………………………………..….. 

felelős tervező aláírása 
………………………………………..….. 

szakági tervező aláírása 
   
………………………………………..….. 

szakági tervező aláírása 

………………………………………..….. 
szakági tervező aláírása 

   
………………………………………..….. 

szakági tervező aláírása 
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EGYEZTETÉSEK
 
Építtető(k) neve: ………………………………………..…………….………………………………….... 
Építtető(k) lakcíme: …………………………………………….…………………………………………. 
Tervezéssel érintett ingatlan  
címe:………………………………………………………………………………………………………… 
helyrajzi száma:…………………………………………………… 
 

Alulírott tervez ő a fent megnevezett építtetők építésügyi hatósági engedélyezési kérelméhez az 
alábbi egyeztetéseket végeztem: 

Elvi építési, építési, a fennmaradási engedély megkérése (bejelentés) előtt * 

a) az általam tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges 
tartalmát, példányszámát egyeztettem  

- az alábbi érdekelt szakhatóságokkal (rövidítve fel kell sorolni mely a szakhatóságokkal történt meg 
az egyeztetés): 

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

- az érintett útkezelővel, mivel a tervezett építmény * 
- közút területén, az alatt vagy feletti  
- belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 
szolgáltatási célú  
- külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal 
esetén száz méteren belüli. 

b) az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű-szolgáltatókkal 
egyeztettem (a következő oldalon külön részletezem a közműegyeztetést), mivel * 

- közművel érintett új építmény építésének építésügyi hatósági engedélyezését 
(bejelentését) kezdeményeztük, 
- meglévő közművesített építmény bővítésének, átalakításának, korszerűsítésének, 
felújításának építésügyi hatósági engedélyezését (bejelentését) kezdeményeztük, és a 
tervezett építési tevékenység a meglévő közműhálózat jelentős bővítésével jár,  
- a tervezett építési tevékenység a közmű védőtávolságán belül van, 
- jogszabály előközművesítési kötelezettséget írja elő. 

c/1) mivel meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység építési tevékenységgel érintett 
részében a meglévő épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki állapotának, kialakításának, 
alkalmasságának, megfelelőségének megállapítása szükséges, így az építészeti-műszaki dokumentáció 
elkészítése során az érdekelt kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztettem, az arról szóló 
nyilatkozatot is csatalom.* 

c/2) mivel a tervezési területen nincs meglévő építmény, építményrész rész, ahol meglévő épített vagy 
szerelt égéstermék-elvezető műszaki állapotának, kialakításának, alkalmasságának, megfelelőségének 
megállapítására lett volna szükség, így a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval nem egyeztettem.* 

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

 
 

………………………………………..….. 
felelős tervező aláírása 
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KÖZM Ű -EGYEZTETÉSI FELJEGYZÉS  
 

 

Építtető(k) neve: ………………………………………..…………….………………………………….... 
Építtető(k) lakcíme: …………………………………………….…………………………………………. 
 
Tervezéssel érintett ingatlan  
címe, ………………………………………………………………………………………………………… 
helyrajzi száma:…………………………………………………… 
 

Alulírott tervező a fenti építésügyi hatósági engedélyezéshez az alábbi közmű-egyeztetéseket végeztem: 
 

- elektromos energia-ellátás: 
* A közműellátottság biztosított / nem biztosított,  
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerű megoldás követelményei:…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

- ivóvíz- és távhőellátás, illetve szennyvízelvezetés:  
* A közműellátottság biztosított / nem biztosított,  
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerű megoldás követelményei:…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

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

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

- egyéb közmű: 
* A közműellátottság biztosított / nem biztosított,  
utóbbi esetben, milyen feltételekkel biztosítható, és melyek a szakszerű megoldás követelményei:…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

- kéményseprő-ipari közszolgáltató esetén: 
Az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel / nem felel meg a szakszerűség 
követelményeinek: 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

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

                             felelős tervező  
A *-nál a megfelelő rész aláhúzandó, megjelölendő! 
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Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap 
 (a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete ) 

 
     

  
Az épület rendeltetése 

Az épület  
hasznos  
alapterülete*  

m2 

Létesítendő  
lakások  
(üdülő-  
egységek)  
száma, db 

   Lakóépület 
 11.  Egylakásos lakóépület     
 12.  Kétlakásos lakóépület     
 13.  Három- és több lakásos lakóépület     
 14.  Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)     
 20.  Üdülőépület 
   Nem lakóépület 
 31.  hivatali (iroda)épület     
 32.  kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)  

épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac,  
lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 

    

 33.  szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda,  
motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor,  
valamint étterem, kávéház, büfé) 

    

 34.  oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló,  
valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 

    

 35.  közlekedési és hírközlési épület     
 36.  ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem,  

csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 
    

 37.  mezőgazdasági célra használt gazdasági és  
raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 

    

 38.  egyéb nem lakóépület     
 40.  Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során  

építendő új lakások) 
    

 Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám 
első nyolc számjegye): 

    

 * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a közös 
használatú helyiségeinek területe is. 

 
 Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége. A hasznos 

alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és 
légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe. 
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Tájékoztatásul: A tervdokumentáció az alábbiakat is kell, hogy tartalmazza, akkor, ha az eljárás során a természet- és tájvédelmi, és a 
közlekedési szakhatóság is közreműködik majd:  
 

3. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez  
I. A természet- és tájvédelmi szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez 
szükséges dokumentumok antenna létesítésére irányuló építésügyi 

engedélyezésnél  
1. Az antennát befogadó ingatlan és a szomszédos ingatlanok helyszínrajza 1:1000 léptékben.  
2. Az antenna szerkezeti vázrajza oldalnézetben.  
3. Az antennát övező táj 4 km-es sugarú körön belüli vázrajza, 1:5000 léptékű vázrajz, amelyen 

ábrázolni kell mindazon építményt és természeti képződményt (jellemző magassági adatokkal), amelyek 
befolyásolják az antenna láthatóságát.  

4. Az antenna esetleges álcázási módja.  
5. Az antenna és a vele távközlési kapcsolatban lévő szomszédos antennák elhelyezkedésének vázrajza 

értelemszerű léptékben.  

II. Épület építési, bontási és fennmaradási engedélyezési eljárása esetén 
a természet- és tájvédelmi szakhatóság megkereséséhez szükséges adatlap  

1. A természet- és tájvédelmi szakhatósági állásfoglaláshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  
a) beépített térségben a szomszédos ingatlanok, épületek látvány- és alaprajzai, elhelyezkedésük a 

befoglaló telkeken (tervrajzzal, fotókkal, elhelyezkedési vázlattal dokumentálva),  
b) beépített térségben az utcakép, homlokzat, épületmagasság, telekbeépítés jellemzőinek összevetése 

az engedélyezendő építési tevékenység tárgyával,  
c) a beépítésre szánt ingatlan tényleges beépítési százaléka (a természetes, termett talajjal borított 

ingatlan méretének feltüntetésével) a beépítés után,  
d) az építési tevékenységgel érintett, valamint a szomszédos területre vonatkozó természetvédelmi 

oltalom megjelölése,  
e) természeti állapot (felszíni borítottság, növényzet, vízviszonyok, domborzat) változásának mértéke,  
f) az építési tevékenység látványhatása a tájra, (adottságoktól függően) legfeljebb 4 km sugarú 

távolságig, 1:5000 léptékű vázrajz, amelyen ábrázolni kell mindazon építményt (jellemző adatokkal, 
fotókkal), amelyek befolyásolják, vagy hatást gyakorolhatnak az építményre,  

g) a tájba illesztés megoldása (látvány, stílus, funkció, természeti, táji állapot) alapján,  
h) biológiai aktivitás érték számítása az építési tevékenységre és a közigazgatási egységre, ennek 

eredménye.  
2. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló külterületi ingatlan esetében csak az 1. pont f)-h) 

pontjában foglalt dokumentáció szükséges.  

4. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez  
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a közlekedési 

szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció  
Közút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, 

vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény, külterületen a közút tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény építése esetén a 
dokumentációban fel kell tüntetni  

1. az építési tevékenységgel érintett telekkel határos utak esetén, hogy az  
a) országos közút (út megnevezése, helyrajzi száma),  
b) helyi közút (út megnevezése, helyrajzi száma),  
c) közforgalom elől el nem zárt magán út (út megnevezése, helyrajzi száma, tulajdonos, kezelő 

megnevezése), vagy  
d) közforgalom elől elzárt magánút (út megnevezése, száma, jele, helyrajzi száma, tulajdonos, kezelő 

megnevezése, az út elzárásának módja),  
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2. közterületi rakodás (árufeltöltés) esetén a közterületi parkolás megoldását,  
3. a tervezett építményrendeltetés forgalomvonzó hatásaira vonatkozó becsléseket,  
4. a hirdetési vagy reklámcélú építmény elhelyezését,  
5. helyszínrajzi szinten a tervezett építmény járműforgalmi be-és kijáratainak közúthoz való 

csatlakozásának módját,  
6. a tervezett építménnyel összefüggésben szükségessé váló, a közutat érintő és a közlekedési hatóság 

engedélyezési hatáskörébe tartozó tervezett építési tevékenységek felsorolását (járda építése, átépítése, 
buszmegálló áthelyezése, átalakítása, útcsatlakozás kiépítése, átalakítása, kapcsolódó útépítés stb.).  

Mellékelni kell a telek közúti csatlakozása kialakításának műszaki leírását járműforgalom-technikai 
szempontból. A fenti esetekben a közútkezelő hozzájárulását is csatolni szükséges.  
 
 


