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TERVEZ Ő I  NYILATKOZAT  
(ÉPÍTÉS BEJELENTÉSHEZ)  

 

Építtető neve, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén megnevezése: 

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

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

Felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma:  
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………...………………………………………………………………………………………………………… 

Építési tevékenység  
a) megnevezése:………………………………………………………………………………………………. 

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

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

c) rövid leírása, jellemzői: ……………………………..……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Alulírott tervez ő nyilatkozom arról, hogy  
a) a tervezett építési tevékenység a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet előírásai szerint bejelentésköteles, a 
bejelentéshez előírt építészeti-műszaki dokumentáció elkészült és az abban általam tervezett építészeti-
műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak,  
b) (a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén) a szerkezet, eljárás 
vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű*,  
c) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások, terhek és az ellenállások, valamint 
a teherbírás megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam,  
d) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott 
követelményeknek megfelel,  
e) egyeztetettem az érintett közműszolgáltatókkal (egyeztetés tartalma alább), 
f) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet tartalmaz /  nem tartalmaz* és  
g) az általam tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai 
számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint 
elkészítettem. 
 
 A *-nál a megfelelő rész aláhúzandó, kihúzandó. A ki nem töltött, vagy a megfelelő rész aláhúzása, kihúzása nélküli nyilatkozat nem 
érvényes! 
 

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

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

 

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

Alulírott felelős tervező a fent megnevezett építtetők építésügyi hatósági bejelentéséhez 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: 
* Az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel / nem felel meg a szakszerűség 
követelményeinek: 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

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

……………………………………….. 
                   felelős tervező aláírása 
A *-nál a megfelelő rész aláhúzandó, megjelölendő! 


