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290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 
 

az épít�ipari kivitelezési tevékenységr�l, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról 

 
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. tör-

vény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének f), i) és o) pontjaiban kapott felhatalma-
zás alapján a következ�ket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed 
a) az épít�ipari kivitelezési tevékenység folytatására, 
b) az épít�ipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vev� építtet�, 

beruházáslebonyolító, tervez�, tervellen�r, kivitelez�, felel�s m�szaki vezet�, tervez�i m�ve-
zet� és építési m�szaki ellen�r feladataira, 

c) az építési napló és a felmérési napló vezetésére, 
d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire, 
e) a tervellen�rzésre, 
f) az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos adat-

szolgáltatásra, és 
g) az épít�ipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra. 
(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó el�írásait – az antennák, antenna-

tartó szerkezetek és csatlakozó m�tárgyak kivételével – a sajátos építményfajtákra és a m�em-
lékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. 

(3) E rendeletnek az épít�ipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra 
vonatkozó el�írásait az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédel-
mi és a katonai célú építményekre nem kell alkalmazni. 

(4) A közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
tartozó építési beruházások esetében a Kbt. és az építési beruházások közbeszerzésekkel kap-
csolatos részletes szabályairól szóló kormányrendelet által nem szabályozott kérdésekben e 
rendelet el�írásait kell alkalmazni. 

 
Értelmez� rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában 
a) épít�ipari kivitelezési tevékenység: minden olyan építési-szerelési munka vagy munkák 

összessége, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb építési tevékenység, amely jellemz�en irá-
nyító, ellen�rz� és termel� tevékenység eredményeképpen valósul meg, 

b) építési munkaterület: az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek mi-
n�sül a munkaszervezéssel összefügg� felvonulási, el�készítési, valamint a tevékenység vég-
zéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek 
elhelyezésére és az el�készít� technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is, 

c) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály vagy szabvány alapján végezhet� 
építési-szerelési munka, 
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d) építési-szerelési munka: az építmények, építményrészek megépítésére, b�vítésére, korsze-
r�sítésére, felújítására, átalakítására, helyreállítására, karbantartására, javítására vagy lebontá-
sára irányuló teljes kör� vagy szakági munka, 

e) jókarbantartó tevékenység: a meglév� építmény, építményrész kármegel�zésére, kárelhá-
rítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszer� és biztonsá-
gos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló 
építési-szerelési munka. 

 
II. Fejezet 

 
ÉPÍT�IPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 
3. § (1) Az építtet� a vállalkozó kivitelez�vel (alvállalkozói szerz�dés esetén a vállalkozó 

kivitelez� az alvállalkozó kivitelez�vel) a megvalósuló épít�ipari kivitelezési tevékenység 
vagy építési szerelési munka végzésére építési szerz�dést köt, amelyet a külön jogszabály 
szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény, építési tevékenység megvalósítása, 
továbbá a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás esetén írásba kell foglalni. 

(2) A szerz�dés tartalmazza 
a) a szerz�dés tárgyában megjelölve a vállalt épít�ipari kivitelezési tevékenység vagy építé-

si-szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, 
helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és 
min�ségi mutatók) meghatározásával, 

b) a vállalt teljesítési határid�ket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatási, építési 
munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának id�pontját, a tervezett kezdés, a 
részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befe-
jezési határid�t vagy határnapot is), 

c) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határ-
idejét, 

d) annak rögzítését, hogy az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzéséhez, a szerz�dés tel-
jesítésébe a vállalkozó kivitelez� igénybe vesz-e alvállalkozó kivitelez�t, 

e) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést. 
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a továb-

biakban: Ptk.) az építési szerz�désre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
4. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény, egyéb építési tevékenység épí-

t�ipari kivitelezési tevékenysége az Étv. 39. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
folytatható. 

(2) Az építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött építmény, építési tevé-
kenység épít�ipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha 

a) az építésügyi jogszabályok, ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet 
is, 

b) az országos településrendezési és építési követelmények, és 
c) más hatóság (véd�területi, biztonsági, közegészségügyi, t�zvédelmi, környezetvédelmi, 

kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi, a munkavédelmi stb.) 
el�írásait megtartják. 

(3) Az építési munkaterületen az építtet� megbízásából egyidej�leg, vagy egymást követ�en 
több vállalkozó kivitelez� is végezhet építési-szerelési munkát. A vállalkozó kivitelez� az 
építési-szerelési munka folytatására alvállalkozó kivitelez�t vehet igénybe. 
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(4) Az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtet� az építési munkaterüle-
tet átadja a vállalkozó kivitelez� részére. Az alvállalkozó kivitelez� részére az építési területet 
a vállalkozó kivitelez� adja át. 

(5) Az építési munkaterület átadásával egyidej�leg meg kell nyitni az építési naplót és abban 
a (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt – az id�pont, a tevékenység és a munkaterület megjelö-
lésével – rögzíteni kell. 

(6) A 23. § szerint el�zetes bejelentéshez kötött épít�ipari kivitelezési tevékenység megkez-
désekor az építési munkaterületen a közterületr�l jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell 
tüntetni 

a) az építtet� nevét, megnevezését, 
b) az épít�ipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési id�pontját, az 

építési engedély számát, 
c) a vállalkozó kivitelez� megnevezését, 
d) a tervez� nevét, megnevezését. 
 

III. Fejezet 
 

AZ ÉPÍT�IPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEV�I 
 

Résztvev�k 
 
5. § Az építtet�, a beruházáslebonyolító, a tervez� (a kivitelezési dokumentáció tervez�je, 

ideértve a szakági tervez�t is), a tervellen�r, a vállalkozó kivitelez�, az alvállalkozó kivitele-
z�, a felel�s m�szaki vezet�, a tervez�i m�vezet�, az építési m�szaki ellen�r, valamint a kü-
lön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: az épít�-
ipari kivitelezési tevékenység résztvev�i) kötelesek együttm�ködni a kivitelezési folyamatok 
megvalósítása érdekében. 

 
Az építtet� 

 
6. § (1) Az építtet� az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához 

szükséges engedélyek jogosultja. 
(2) Az építési beruházás el�készítése, lebonyolítása, szervezése során az Étv. 43. §-ának 

(1)–(2) bekezdésében meghatározottakon túlmen�en az építtet� feladata: 
a) az épít�ipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

megszerzése, szerz�dések megkötése, 
b) a tervez� kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervez� kiválasztására 

tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervez�i m�vezetés biztosítása, 
c) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétér�l való 

gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, 
d) az Étv. 39. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben az építési szakmunkás kivá-

lasztása, 
e) az építési napló ellen�rzése, 
f) a m�szaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 
g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellen�rzése. 
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A beruházáslebonyolító 
 
7. § A jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkez� 

beruházáslebonyolító feladata – ha a felek eltér�en nem állapodnak meg – a 6. § (2) bekezdé-
sében foglaltak keretében, az építtet� általános megbízottjaként 

a) szerz�dések megkötése az építtet� nevében, 
b) a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések el�-

készítése, 
c) szükség szerint el�tanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági 

tanulmány) készíttetése, az épít�ipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyek megszerzése, 

d) a beruházás gazdasági számításainak el�készítése (ráfordítások, árindex, megtérülési mu-
tatók, hozam stb.), 

e) a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, el�- és utókalkulációs elemzések 
készítése, 

f) a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illet�leg ajánlattételi felhívás elkészítése, a 
dokumentáció elkészíttetése, követelmények megfogalmazása, ajánlatadók kérdéseinek meg-
válaszolása, 

g) az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az építtet� 
által meghatározott külön jogszabály szerinti egyéb feladatok ellátása, 

h) a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelel� módon és mérték-
ben történ� elkészíttetése, 

i) a tervez�, a vállalkozó kivitelez�, az építési m�szaki ellen�r kiválasztása, tevékenységük 
koordinációja, 

j) az építtet� által vállalt szolgáltatások biztosítása, 
k) árviták rendezése, 
l) az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása, átadása a kivitelez� részére. 
 

A tervez� 
 
8. § (1) Az építtet� vagy megbízása alapján a vállalkozó kivitelez�, illetve a 

beruházáslebonyolító a tervez�vel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére tervezési szerz�-
dést köt, melyet a külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmé-
nyek, építési tevékenységek esetén írásba kell foglalni. 

(2) A szerz�dés tartalmazza 
a) a szerz�dés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevé-

kenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és 
min�ségi mutatók) meghatározásával, 

b) a teljesítési határid�ket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is), 
c) a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határ-

idejét. 
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a tervezési szerz�désre vo-

natkozó rendelkezései irányadóak. 
(4) A tervez� a joger�s és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jó-

váhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszer� m�szaki tartal-
mú kivitelezési dokumentációt készít. 

(5) A tervez� a kivitelezési dokumentáció részeként tervez�i nyilatkozatot tesz, amely tar-
talmazza: 

a) a tervezett építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, 
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ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemz�it, 
b) a környezet meghatározó jellemz�it, védettségi min�sítését, 
c) az építészeti-m�szaki tervez� és a szakági tervez�k nevét, címét, aláírását, tervez�i jogo-

sultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, 
d) annak kinyilvánítását, hogy 
da) az általa tervezett m�szaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így külö-

nösen az Étv. 31. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az 
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági el�írásoknak, 

db) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltér� m�szaki megoldás alkalmazása esetén a szerke-
zet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenérték�, 

dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
dd) a dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

közrem�ködésével készült, és 
de) m�emléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, 
e) a betervezett építési termékek megfelel�ség igazolására vonatkozó nyilatkozatot, továbbá 
f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól – a jogszabályok keretein belül – 

a kivitelezési dokumentáció eltér. 
(6) A tervez� szakmagyakorlási jogosultságát a tervez�i nyilatkozaton a névjegyzéki be-

jegyzési (nyilvántartási) száma feltüntetésével igazolja. 
(7) A tervez� az Étv. 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túlmen�en felel�s az általa 

készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. 
(8) A kivitelezési dokumentációt az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatával a tervez� a szerz�-

désben megállapított ellenérték kézhezvételét követ�en – a tervezési szerz�dés teljesítéseként 
– aláírásával ellátva felhasználás céljából az (1) bekezdés szerinti szerz�d� fél birtokába adja. 

(9) A tervez� biztosítja a tervellen�r számára a tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását. 
 

A tervellen�r 
 
9. § (1) A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt) 
a) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, 
b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építmény, 
c) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér�l és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr�l szóló 1999. évi LXXIV. törvényben megha-
tározott és megbecsülhet�en legalább 300 f�t meghaladó személy életét, egészségét veszé-
lyeztet�, súlyos káreseményt, katasztrófát váratlan tönkremeneteléb�l fakadóan el�idéz� 
építmény, vagy 

d) a honvédelmi és katonai célú építmények 
esetében – az Étv. 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint – tervellen�r ellen�r-
zi. 

(2) A tervellen�rzést az építtet� megbízásából szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkez� 
tervellen�r végzi. 

(3) A tervellen�r az ellen�rzés során tervellen�ri nyilatkozatot készít, amely tartalmazza 
a) az építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, 
ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemz�it, 
b) az építtet� nevét, megnevezését, 
c) az ellen�rzött tervez�k nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát, 
d) az ellen�rzött dokumentáció (rész) megnevezését, 
e) a tervellen�r(ök) nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, 

adószámát, 



 6 

f) annak kinyilvánítását, hogy 
fa) az általa ellen�rzött m�szaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így külö-

nösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az 
országos építési követelményeknek és az eseti hatósági el�írásoknak, 

fb) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltér� m�szaki megoldás alkalmazása esetén a szerke-
zet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenérték�, 

g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól – a jogszabályok keretein belül 
– a kivitelezési dokumentáció eltér. 

(4) A tervellen�r tervez�i, kivitelez�i, anyagbeszállítói és felel�s m�szaki vezet�i tevékeny-
séget nem végezhet az általa ellen�rzött építési-szerelési munkában. A tervellen�r továbbá 
nem láthat el tervellen�ri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol a kivitele-
zési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] végzi, 
amelynek a tervellen�r tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A 
Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a tervellen�r az el�z�ekben felsorolt 
tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban nem állhat. 

(5) Ha a tervellen�r azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció (dokumentációrész) 
nem felel meg a jogszabályi el�írásoknak, az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzése nem 
kezdhet� meg. 

 
A kivitelez� 

 
10. § (1) Kivitelez�nek min�sül az épít�ipari kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozó 

kivitelez� és alvállalkozó kivitelez�. 
(2) A vállalkozó kivitelez� olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság, akivel vagy amellyel az építtet�, vagy az építtet� nevében a 
beruházáslebonyolító építési szerz�dést köt az épít�ipari kivitelezési tevékenység teljes elvég-
zésére, vagy egyes építési-szerelési munkák elvégzésére. 

(3) Az alvállalkozó kivitelez� olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, akivel vagy amellyel a vállalkozó kivitelez� vagy az alvállalkozó kivitele-
z� építési szerz�dést köt az épít�ipari kivitelezési tevékenység részét képez� építési-szerelési 
munka elvégzésére. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a Kbt. 4. §-ának 
2. pontja is irányadó. 

 
11. § (1) A vállalkozó és az alvállalkozó kivitelez� csak olyan épít�ipari kivitelezési tevé-

kenységet végezhet 
a) amely – az Étv. 39. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – tevé-

kenységi körében szerepel, 
b) amelynek végzéséhez 
ba) – az Étv. 39. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezik az Étv. 

39. §-ának (1) bekezdése b) pontjában meghatározott felel�s m�szaki vezet�vel, 
bb) elegend� számú és megfelel� szakképesítés� munkavállaló áll rendelkezésre, 
bc) a kivitelezési dokumentáció az építési munkahelyen rendelkezésre áll, 
bd) az építési naplót az építési területen megnyitották, 
c) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez rendelkezésre állnak az építésügyi hatósági eljá-

rásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m�szaki dokumentációk tartalmáról szóló 
jogszabályban meghatározott hatósági engedélyek, m�emlék esetén az örökségvédelmi ható-
sági engedély, 

d) amelynek végzésére vonatkozóan az építtet�vel a 3. § (2) bekezdés szerint írásban szer-
z�dést kötöttek, és 
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e) amelynek megkezdéséhez az e rendeletben el�írt bejelentési kötelezettségének az építtet� 
határid�ben eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság az épít�ipari kivitelezési tevékenység 
végzését nem tiltotta meg. 

(2) A vállalkozó és az alvállalkozó kivitelez� feladata az Étv. 40. §-ának (1) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmen�en: 

a) az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtet�t�l (alvállalkozó kivitele-
z� esetében a vállalkozó kivitelez�t�l) az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti 
l�szermentesítése, 

b) az építési napló megnyitása az e jogszabályban meghatározottak szerint, 
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájá-

nak folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint, 
d) annak folyamatos ellen�rzése, hogy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak ren-

delkezésre állnak-e, 
e) az építés során már meglév�, illetve el�kerül� természeti, kulturális örökségi, építészeti 

értékek meg�rzése, 
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, 

akik erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi 
munkában, annak ellen�rzésében és irányításában, 

g) az átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek m�ködési próbája és a tapasz-
talt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése, 

h) a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelez�i nyilatkozatok, mérési jegyz�könyvek 
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelel�sségét igazoló tanúsítványok rendelkezés-
re bocsátása, 

i) az építmény rendeltetésszer� és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az épít�-
ipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása az építtet�nek, 

j) az építési munkaterület �rzésének biztosítása, 
k) az építési munkák befejeztével az építési területr�l való levonulás végrehajtása. 
(3) A kivitelez� a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos 

költségeit annak elszámolása esetén az építtet� köteles megtéríteni. 
(4) A vállalkozó kivitelez� feladata – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmen�en – 
a) ha az építtet� nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelez�k kiválasztása, 
b) az alvállalkozó kivitelez�kkel történ� egyeztetések koordinálása, tevékenységük össze-

hangolása, 
c) az építési napló vezetése, egyes esetekben, az err�l szóló megállapodás alapján az alvál-

lalkozói építési napló vezetése. 
(5) A kivitelez� az építési napló vezetésével a felel�s m�szaki vezet�jét megbízhatja. Az er-

re irányuló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban rögzíteni kell. 
 

A felel�s m�szaki vezet� 
 
12. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – az Étv. 39. §-ának (3) 

bekezdésében foglaltak kivételével – felel�s m�szaki vezet� irányítja. 
(2) A felel�s m�szaki vezet� tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelez� építési 

szerz�désében vállalt épít�ipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének 
irányítására terjed ki. 

(3) A felel�s m�szaki vezet� feladata: 
a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és min�ségi követelmé-

nyek), munkavédelmi, t�zvédelmi, környezetvédelmi, m�emlékvédelmi, természetvédelmi, 
közegészségügyi és más kötelez� hatósági el�írások, továbbá az építésügyi hatósági (létesíté-
si) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellen�rzése, 
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b) az építési napló vezetése, ellen�rzése és lezárása, ha erre a kivitelez�t�l megbízást kapott, 
c) az épít�ipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer� megszervezése, 
d) a kivitelezés során a min�ségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi 

és az egészségügyi el�írások betartatása, 
e) a kit�zés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének 

ellen�rzése, 
f) a szükséges min�ségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 
g) az azonnali intézkedést igényl� építési m�szaki feladatok meghatározása és irányítása, 
h) a kivitelezési tervekt�l eltér�, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az 

építési naplóban történ� feltüntetése, 
i) az épít�ipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. mellék-

let szerinti hulladék-nyilvántartó lap kitöltése és az építtet�nek történ� átadása, 
j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felel�s 

m�szaki vezet�nek szakterületére vonatkozó – 13. § szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele, 
k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közre-

m�ködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele. 
(4) A felel�s m�szaki vezet� – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az építési 

munkaterületr�l származó természetes épít�anyagok és a bontott építési termékek – szükség 
szerint szakért�vel történ� – vizsgálatát követ�en dönt azok kezelésér�l, építési célra való 
megfelel�sségér�l, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthet�ségér�l. Döntését az építési nap-
lóba be kell jegyeznie. 

(5) A vállalkozó kivitelez� felel�s m�szaki vezet�jének feladata az (1)–(4) bekezdésben 
meghatározottakon túlmen�en az alvállalkozó kivitelez�k 

a) felel�s m�szaki vezet�ivel, valamint a szakági felel�s m�szaki vezet�kkel való együtt-
m�ködés, 

b) a velük történ� egyeztetések koordinálása, 
c) tevékenységük összehangolása, 
d) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felel�s m�szaki vezet�i nyilatko-

zat megadása az alvállalkozói és a szakági felel�s m�szaki vezet�i nyilatkozatok alapján. 
(6) A felel�s m�szaki vezet� tartós akadályoztatása esetén a kivitelez�nek gondoskodnia 

kell a helyettesítésr�l. A helyettesítés ideje alatt elvégzett épít�ipari kivitelezési tevékenysé-
gért a felel�s m�szaki vezet�t helyettesít� – a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendel-
kez� – személy felel. 

(7) A felel�s m�szaki vezet� egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-
szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelel� – külön jogszabály szerinti – 
képesítéssel rendelkez� személyt is megbízhat. 

 
13. § A külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött épít�ipari kivitele-

zési tevékenységek befejezését követ�en a felel�s m�szaki vezet� arról nyilatkozik, hogy 
a) az épít�ipari kivitelezési tevékenységet a joger�s és végrehajtható építési engedélynek és 

a jóváhagyott építészeti-m�szaki tervdokumentációnak, valamint 
b) e rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) 

terveknek megfelel�en, 
c) az épít�ipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvény� és ese-

ti el�írások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, min�-
ségi, környezetvédelmi és biztonsági el�írások megtartásával szakszer�en végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott m�szaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekez-
désének c)–h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 
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e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számítás-
ban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemz�knek megfelel�en valósult meg 
és a tervezett m�szaki jellemz�j� épületgépészeti berendezéseket szerelték be, 

f) a külön jogszabályban el�írt egyeztetés eredményeképpen a közm�ellátás szakszer�en 
biztosított, 

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 
jogszabályban el�írt mértéket, az el�írások szerint kezelték és az épít�ipari kivitelezési tevé-
kenység befejezésekor a munkaterületr�l a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállítot-
ták, 

h) az építmény rendeltetésszer� és biztonságos használatra alkalmas. 
 

A tervez�i m�vezet� 
 
14. § Az Étv. 33. §-ának (4) bekezdése szerinti tervez�i m�vezetésre (ideértve a szakági ter-

vez�i m�vezetést is) a beruházás lebonyolító is megbízást adhat. 
 

Az építési m�szaki ellen�r 
 
15. § (1) Kötelez� építési m�szaki ellen�rt megbízni, ha 
a) az épít�ipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelez� végzi, vagy 
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. 
(2) Az építési m�szaki ellen�r az épít�ipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában el�-

segíti és ellen�rzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági el�írások, szabványok, szerz�dések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását. 

(3) Az építtet� helyszíni képvisel�jeként – ha a felek eltér�en nem állapodtak meg – az épí-
tési m�szaki ellen�r feladata: 

a) az Étv. 43. §-a (1) bekezdésének b)–d) és g) pontjaiban meghatározottak, 
b) az épít�ipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszer�ségének ellen-
�rzése a joger�s és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve m�emlék esetén örök-
ségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-m�szaki dokumentá-
ció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, 

c) az építmény kit�zése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi 
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellen�rzése, 

d) az építési napló(k) ellen�rzése, a bejegyzések és egyéb jegyz�könyvek ellenjegyzése, ész-
revételezése, 

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 
f) a m�szaki, illetve gazdasági szükségességb�l indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatok megtétele az építtet� részére, 
g) a munkák eltakarása el�tt azok mennyiségi és min�ségi ellen�rzése, 
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 
i) egyes építményfajták m�szaki teljesítmény-jellemz�inek ellen�rzése, a technológiával 

összefügg� biztonsági el�írások betartásának ellen�rzése, 
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelel�ség-igazolása meglétének 

ellen�rzése, 
k) a m�szaki ellen�ri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 
l) m�szaki kérdésekben az építtet� döntéseinek el�készítése, 
m) m�szaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakért� bevonására), 
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellen�rzése, 
o) teljesítésigazolás. 
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(4) Ha az épít�ipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelez� végzi, az építési 
m�szaki ellen�r összehangolja a felel�s m�szaki vezet�k tevékenységét és gondoskodik arról, 
hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes kivitele-
z�k felel�s m�szaki vezet�i által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használat-
bavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtet� és az építésügyi hatóság rendelke-
zésére álljanak. 

(5) Az építési m�szaki ellen�r hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerz�dés sze-
rinti teljesítést befolyásoló minden körülményr�l köteles az építtet�t haladéktalanul értesíteni. 

 
IV. Fejezet 

 
A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
16. § (1) Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység – a (3) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és részletezettség� 
kivitelezési dokumentáció alapján végezhet�. M�emlék esetén az örökségvédelmi hatóság 
örökségvédelmi érdekb�l egyedileg meghatározott tartalmú részlettervek készítését írhatja 
el�. 

(2) A dokumentációban az Étv. 31. §-a (2) bekezdésénak c)–h) pontjaiban meghatározott 
követelmények teljesítését a vonatkozó nemzeti szabványok vagy azokkal legalább egyenér-
ték� m�szaki megoldás alkalmazásával kell igazolni. 

(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma azonos az építési engedélyezési (bejelentési) do-
kumentáció tartalmával az alábbi építményeket érint� épít�ipari kivitelezési tevékenység ese-
tén: 

a) legfeljebb háromszintes (alápincézett földszint + tet�tér-beépítéses) lakóépület és annak 
használatával szorosan összefügg� rendeltetés� építmények (pl. barkácsm�hely, ruhaszárító, 
mosókonyha, tüzel�tároló, gépkocsi-, motor-, biciklitároló, zöldségtároló, melléképítmények), 
melyeknek a lakóépülettel együttszámított összes szintterülete legfeljebb 250 m2, 

b) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m�szaki do-
kumentációk tartalmáról szóló külön jogszabály szerint bejelentéshez kötött építmények, 

c) polgári l�tér, 
d) hírközlési építmény, 
e) nem közhasználatú park, játszótér, sportpálya, 
f) kerítés, 
g) támfalak, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t, 
h) m�emléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel 

érintett m�emléki területen álló meglév� építmény homlokzatán végzett építési tevékenység 
(pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, 
födémére vagy tet�zetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szer-
kezet, m�tárgy létesítése; az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú épít-
mények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során. 

(4) Az építési engedélyezési dokumentáción túlmen�en 
a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 
aa) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, 
ab) az aa) pontban foglaltak kivételével a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlop-

köznél nagyobb kiváltást tartalmaz, 
ac) el�regyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartal-

maz, 
ad) a tet�szerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lév� megtámasztás nélküli 

áthidalás meghaladja a 6,0 m-t, 
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b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál 
nagyobb h�termel� berendezés kerül beépítésre, 

c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az 
építmény elektromos áram teljesítményfelvétele, 

d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott 
meghatározottak szerint. 

(5) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjed� kivitelezési dokumen-
tációt kell készíteni, mely az épít�k, szerel�k, gyártók számára a gyártmányterv elkészítésé-
hez a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartal-
maz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti ajánlatkérési 
m�szaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését 

a) a (3)–(4) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények, 
b) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó épület, építmények, 
c) a közhasználatú épület, vagy 
d) a Kbt. hatálya alá tartozó építmények 

épít�ipari kivitelezési tevékenysége esetében. 
(6) A kivitelezési dokumentáció tartalma – az Étv. 38. §-ának (2) bekezdésében foglaltak ki-

vételével – nem térhet el a joger�s és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben, illetve 
m�emlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-m�szaki dokumentációban foglaltaktól. Ennek 
betartásáért a tervez� felel. 

 
17. § (1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó az Étv. 38. §-ában el�írt ter-

veknek és a kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állni-
uk. 

(2) Az építmény elkészítését követ� m�szaki átadás-átvétel befejezésekor a kivitelez� köte-
les a kivitelezési dokumentációt a tényleges megvalósulásnak megfelel� módosítással az épít-
tet�nek átadni. 

(3) A kivitelezési dokumentációt magyar nyelven kell összeállítani. A dokumentációt cím-
lappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósí-
tás tárgyát képez� építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adata-
in túl tartalmazza az építtet� nevét, illetve megnevezését és a tervez� nevét, megnevezését. Az 
aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervez� nevét, megnevezését, a tervezési 
jogosultság számát és a tervez� sajátkez� aláírását. 

(4) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell: 
a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát, 
b) az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként, 
c) a tervez�(k) nevét, eredeti aláírását, jogosultságának (névjegyzéki bejegyzésének) számát, 

és 
d) a tervezés dátumát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

V. Fejezet 
 

ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
 

Az építési napló 
 
18. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) kötött, valamint a Kbt. ha-

tálya alá tartozó épít�ipari kivitelezési tevékenységr�l építési naplót kell vezetni. 
(2) Az építési napló az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdését�l annak befejezéséig 

vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely id�rend-
ben tartalmazza a szerz�dés tárgya szerinti épít�ipari kivitelezési tevékenység, illetve az épí-
tési-szerelési munkák adatait és a munka menetére, megfelel�ségére és dokumentumaira (pl. 
tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelent�s tényeket. 

(3) Az épít�ipari kivitelezési tevékenység résztvev�i egymást az építési naplóba történ� be-
jegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érint� veszélyhelyzetekr�l, té-
nyekr�l és körülményekr�l, amelyek az építési szerz�désen alapuló kötelezettségeik szerz�-
désszer� teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

(4) A vállalkozó kivitelez� által vezetett építési naplót az építtet�, építtet� megbízása alapján 
az építési m�szaki ellen�r vagy beruházáslebonyolító; az alvállalkozó kivitelez� által vezetett 
építési naplót a vállalkozó kivitelez� – az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje 
alatt – a szerz�désben meghatározott id�közönként, de legalább 10 naponként ellen�rzi, illet-
ve abban észrevételeit rögzíti. 

(5) Az építtet� az épít�ipari kivitelezési tevékenység befejezését követ�en az építési naplót 
meg�rzi, illetve ha nem azonos az építtet� az ingatlan tulajdonosával, az építmény használat-
bavételi engedélyét követ�en abba – az építmény jókarbantartási munkálatainak elvégzéséhez 
– az építmény tulajdonosának betekintést biztosít. 

(6) Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az épít�ipari kivitelezési te-
vékenység befejezését követ�en le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befeje-
zésekor az építtet�nek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelez�nek a 
munka befejezését követ�en 10 évig meg kell �riznie. 

 
Az építési napló vezetésének szabályai 

 
19. § (1) Az építési naplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni. 
(2) Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. 

Az építési napló els� példánya a vállalkozó kivitelez�t, másodpéldánya az építtet�t illeti meg. 
(3) Ha az alvállalkozó kivitelez� vezeti az építési naplót, az építési napló els� példánya az 

alvállalkozó kivitelez�t, másodpéldánya a vállalkozó kivitelez�t illeti meg. A naplópéldány 
átvételét a naplóban el kell ismerni. 

(4) Az építési naplót az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési 
munkaterületen hozzáférhet� helyen kell �rizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárás-
ban való felhasználás céljából vihet� el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket 
külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. 

(5) Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, err�l jegyz�könyvet kell felvenni, és a 
naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni. 

(6) A vállalkozó kivitelez� – ha a köztük lév� szerz�désben err�l állapodtak meg – az alvál-
lalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az err�l szóló megállapodást mindkét fél aláírá-
sával az építési naplóban kell rögzíteni. 

 
20. § (1) Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet 
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a) az építtet�, a beruházáslebonyolító, 
b) az építési m�szaki ellen�r, a tervez�i m�vezet�, 
c) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelez�, 
d) a felel�s m�szaki vezet�, és 
e) a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az 

ellen�rzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más államigazgatási szerv, 
f) a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. 
(2) Az építtet�, az építtet� megbízása alapján a m�szaki ellen�r a vállalkozó kivitelez�nek 

vagy a felel�s m�szaki vezet�jének az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcso-
latban az építési naplóban utasítást adhat. 

(3) Az alvállalkozó kivitelez� által vezetett építési naplóban a vállalkozó kivitelez�, illetve 
annak felel�s m�szaki vezet�je adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan. 

(4) A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések 
tudomásulvételét aláírásával igazolja. 

(5) Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet 
a) az építésügyi (létesítési, m�emlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, és 
b) az ellen�rzésre jogszabályban feljogosított más államigazgatási szerv, 
c) a helyszíni ellen�rzést folytató munkavédelmi, munkaügyi felügyel�ség, 
d) az építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellen�rzési Hivatal (a továbbiakban: 

APEH) és ennek területi szervei. 
(6) Az építési napló mellékletei 
a) a joger�s és végrehajtható építésügyi hatósági (m�emlék esetén örökségvédelmi hatósági) 

engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció, 
b) az ellen�rz� hatóságok által készített okiratok, 
c) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felel�s m�szaki vezet�i nyilatko-

zat, 
d) a felmérési napló, 
e) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelez� által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók, 
f) a tervez�i m�vezet� által átadott tervrajzok, 
g) a megfelel�ség igazolások nyilvántartása, 
h) a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jegyz�könyvek, tervrajzok, számítások és okiratok. 
 
21. § (1) Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási 

rész lapokból és folyamatosan számozott naplórészb�l áll. 
(2) Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon kés�bb észrevehetetle-

nül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani. 
(3) Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni 

és a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba 
venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a nyilvántartási 
részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal kell ellátni, vala-
mint az építtet�nek és a vállalkozó kivitelez�nek – ha az építési naplót az alvállalkozó kivite-
lez� vezeti a vállalkozó kivitelez�nek és az alvállalkozó kivitelez�nek – alá kell írnia. 

(4) Az építési napló mellékleteir�l az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott 
jegyzéket kell vezetni. 

(5) A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni. A naplórész „napi jelentés” ro-
vatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést 
igényl� esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell 
megtenni. 

(6) Ha egy építmény épít�ipari kivitelezése során több egymást követ� naplórész megnyitá-
sára van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan római szám-
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mal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás el�tt a kötet sorszámát is 
fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet megnyitásának dá-
tumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni. 

(7) A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegy-
zésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A bejegyzése-
ket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni. 

(8) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésb�l és eseti bejegyzésekb�l áll. 
 

Felmérési napló 
 
22. § (1) Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellen�rzése céljából – az 

építési napló mellékleteként – a kivitelez� a 3. melléklet szerinti tartalommal felmérési naplót 
vezet, ha az építtet�vel kötött szerz�désben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyi-
ségének elszámolási alapjául. 

(2) Nem kell felmérési naplót vezetni, ha 
a) a kivitelez� az építtet�vel (beruházóval) kötött megállapodás szerint lemondott a többlet-

munkák elszámolásának érvényesítésér�l, 
b) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzései-

b�l megfelel�en megállapítható, 
c) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthet�, 

vagy 
d) a felmérési adatokat a szintezési jegyz�könyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámí-

tások tartalmazzák. 
 

VI. Fejezet 
 
AZ ÉPÍT�IPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK 

VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE 
 

El�zetes bejelentés 
 
23. § (1) Az Étv. 39. §-a (1) bekezdésének d) pontja és (5) bekezdése szerint az épít�ipari 

kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló 
bejelentését az építtet� 

a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapítá-
sának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 30 millió forint számított 
építmény-értéket meghaladó, 

b) a Kbt. hatálya alá tartozó, valamint 
c) a továbbépítésre vonatkozóan az a)–b) pont szerinti értéket elér�, fennmaradási és to-

vábbépítési engedély birtokában elvégzend� 
építési tevékenység esetén nyújtja be a 4. melléklet szerinti tartalommal az építésfelügyeleti 
hatósághoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történ� bejelentésé-
vel egyidej�leg az építtet� az építés helye szerint illetékes APEH-nek bejelenti az építési te-
vékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerz�déses érték), az építés helyszínének 
címét és helyrajzi számát. 
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Utólagos bejelentés 
 
24. § Az építtet�nek a 23. § hatálya alá nem tartozó esetben a tervezett épít�ipari kivitelezési 

tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését 
követ� 5 munkanapon belül 6. melléklet szerinti tartalommal be kell jelentenie az építésügyi 
hatóságnak. 

 
VII. Fejezet 

 
AZ ÉPÍT�IPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE 

 
Átadás-átvétel 

 
25. § (1) Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a szerz�dés tárgya sze-

rinti épít�ipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a technológiai szere-
lés a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a 
teljesítés megfelel az el�írt m�szaki és a szerz�désben vállalt egyéb követelményeknek, jel-
lemz�knek. 

(2) Az építtet� köteles a vállalkozó kivitelez� által megjelölt id�pontra kit�zött átadás-
átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült épít�ipari kivitelezési tevékenységet, és az 
építési szerz�désben foglaltak teljesülését. 

(3) Az átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyz�könyv készül. A jegyz�könyv egy-egy 
példánya az építtet�t és a vállalkozó kivitelez�t illeti, illetve egy példány az építési napló mel-
lékletét képezi. 

(4) A jegyz�könyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erej� tényeket, amelyekre jogvita 
esetén szükség lehet, így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének id�pontját, 
b) az átadás-átvételi eljárásban részt vev�k nevét, megnevezését, részvételi min�ségét, 
c) az építtet� által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) az építtet� észrevételeit, 
e) a m�szaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és min�ségi hibákat, hiá-

nyokat, hiányosságok megnevezését (jelent�sebb tételszám esetén – az átadás-átvételi jegyz�-
könyv mellékletét képez� – külön hiánypótlási jegyz�könyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék 
is készíthet�), 

f) a hibás munkarészekre es� költségvetési összegeket, 
g) az egyéb jogszabályokban el�írt nyilatkozatokat, 
h) az építtet� döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) az építtet� igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedményt kér, és 
j) a résztvev�k aláírását. 
(5) Az átadás-átvételi eljárás során a vállalkozó kivitelez� az elkészült építmény, elvégzett 

építési tevékenység megvalósítási dokumentációját, kezelési és karbantartási útmutatóját kö-
teles az építtet�nek átadni. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervez�je, az 
épít�ipari kivitelezési tevékenységben részt vev� alvállalkozó kivitelez�k és a beszállítók 
kötelesek együttm�ködni. 

(6) Ha az építtet� a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyz�-
könyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felel�s sze-
mély megnevezését. Ha hiánypótlási jegyz�könyv vagy hibajegyzék is készült, akkor azt a 
vállalkozó kivitelez�nek alá kell írnia. 
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Birtokba adás, használatbavételi engedély megkérése 
 
26. § (1) Az építmény m�szaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítá-

sát, pótlását és a szerz�désben megállapított ellenérték kézhezvételét követ�en – a szerz�dés 
teljesítéseként – a vállalkozó kivitelez� az építtet� birtokába adja az építményt, építményrészt, 
továbbá átadja a rendeltetésszer� és biztonságos használhatóságot igazoló felel�s m�szaki 
vezet�i nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó 5. mel-
léklet szerinti kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot. 

(2) A birtokbaadás során a vállalkozó kivitelez� – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen�en 
– az építtet�nek átadja az �t megillet� építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékle-
tét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen: 

a) a f�bb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
b) üzemeltetés, használati és karbantartási utasítást, 
c) a nyomáspróba jegyz�könyveit, 
d) mérési jegy�könyveket és az elvégzett m�ködési próbák jegyz�könyveit, 
e) a villamos berendezés els� felülvizsgálatának eredményér�l készített min�sít� iratot, 
f) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
g) a közüzemi mér�órák jótállási jegyét, hitelesítési jegyz�könyveit, 
h) az építmény használatával összefügg� kés�bbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály 

szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
(3) Az építtet� az építmény rendeltetésszer� és biztonságos használatra alkalmassá válását 

követ�en – a külön jogszabályban foglaltak szerint – az építésügyi hatóságtól használatbavé-
teli engedélyt kér (használatbavételi bejelentést tesz). 

 
Szervizkönyv 

 
27. § (1) Az épület szervizkönyve igazolja 
a) az épület rendeltetésszer� és biztonságos használhatóságára, 
b) a (6) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében végzett építési-

szerelési munkákra, és 
c) az épület állapotára 

vonatkozó, tényeket, megállapításokat és szakért�i véleményeket. 
(2) Szervizkönyvet kell vezetni a 9. § (1) bekezdésében meghatározott építményekre vonat-

kozóan. Egyéb esetben a szervizkönyv vezetésér�l az ingatlan tulajdonosa dönt. 
(3) Az épület tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az épület szervizkönyvét az épí-

tési napló lezárásának, illetve legkés�bb a használatbavételi engedély megszerzésének, vagy a 
használatbavétel tudomásulvételének a napján nyitja meg. Több tulajdonos esetén a szerviz-
könyv tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 

(4) A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energiatanúsítvány a szerviz-
könyv mellékletét képezi. 

(5) Az épület tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az 
épület 

a) jó m�szaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és 
b) rendeltetésszer� és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében az épület tulajdonosa köteles 

az épület állapotát szükség szerint – arra külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkez� 
szakért�vel – felülvizsgáltatni: 

a) a t�zbiztonság, 
b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, 
c) a használati biztonság, 
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d) a zaj és rezgés elleni védelem, 
e) az energiatakarékosság és h�védelem, 
f) az életvédelem és katasztrófavédelem 

követelményeire vonatkozóan a külön jogszabályban foglaltak szerint. 
(7) A felülvizsgálatot a mechanikai ellenállás és stabilitás (állékonyság) követelményeire 

vonatkozóan a 9. § (1) bekezdése szerinti építmények esetében legalább 20 évenként el kell 
végezni. Egyéb építmények esetében a felülvizsgálatot az építmény állapotát figyelembe véve 
kell lefolytatni. 

(8) Az építmény felülvizsgálatát igazoló szakért�i vélemények, javaslatok, megállapítások 
és az építmény fennállása alatt az építmény rendeltetésszer� és biztonságos használatát befo-
lyásoló, vagy a tartószerkezetét érint� építési-szerelési munkák elvégzésének igazolása, leírá-
sa a szervizkönyv részét képezik, ennek hiányában ezeket az ingatlan tulajdonosa köteles 
meg�rizni. 

(9) A szervizkönyv, illetve a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terv az 
építmény tartozéka, tulajdonosváltáskor az új tulajdonos részére át kell adni. 

 
VIII. Fejezet 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
28. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit 
a) a hatálybalépését követ�en kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján 

megvalósuló épít�ipari kivitelezési tevékenységre, 
b) a hatálybalépése el�tt kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvaló-

suló épít�ipari kivitelezési tevékenység esetén a 2008. június 30. után 
ba) megkötött tervezési és kivitelezési szerz�désekre, 
bb) tervezett kivitelezési dokumentációkra, 
bc) kezd�d� épít�ipari kivitelezési tevékenységekre, 
bd) megnyitott építési napló vezetésére 

kell alkalmazni. 
(2)1 
 
 
 

1. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 

A kivitelezési dokumentáció tartalma 
 

I. 
 
A kivitelezési dokumentáció: az Étv. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követel-

mények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterje-
d�en az épít�k, szerel�k, gyártók számára kell� részletességgel – a szükséges és elégséges 
minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az építmény részévé váló ösz-
szes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, min�ségét, mérett�rését, 
továbbá tanúsítja az összes vonatkozó el�írásokban, valamint az építésügyi hatósági engedé-
lyezésnél és az ajánlatkérési m�szaki dokumentációban részletezett követelmények teljesíté-

                                                 
1 A 28. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 22. pontja hatályon kívül he-
lyezte. 
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sét. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely 
a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszer� elvégzéséhez, az ellen-
�rzéshez szükséges (a dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjé-
re a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglal-
tak irányadóak). 

Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású tartószerkezetek tervei az épületen belüli elhe-
lyezkedésük egyértelm� jelölésével összevonhatók. 

Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a dokumen-
tációban egyértelm�en jelölni kell. 

Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére a dokumentációban feltüntetett, egyedileg megha-
tározott, egyértelm� jelkulcsot kell alkalmazni. 

 
II. 

 
A kivitelezési tervdokumentációban meg kell határozni: 
a) az összes építményrész, szerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, mé-

retét, mennyiségét, 
b) min�ségének meghatározását, 
c) a mennyiségek és min�ségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai folya-

matok és min�ség szerint csoportosítva. 
 

III. 
 

Általános el�írások 
 
A kivitelezési dokumentáció munkarészei: 
a) helyszínrajz, 
b) egyesített közm� (genplan) terv, az építmények és a közm�vek összefüggéseinek áttekin-

tését szolgáló elrendezési terv, 
c) alapozási terv, 
d) alaprajzok, 
e) metszetrajzok, 
f) tartószerkezeti terv, 
g) szintáthidalók alaprajzai és metszetei, 
h) csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezet� tartószerkezetek 

esetében tartószerkezeti csomóponti részletterv, 
i) homlokzatok, nézetrajzok, 
j) épületgépészeti és épületvillamossági tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapa-

dékvíz vezetékrendszerr�l, elektromos-, távközlési-, hír- és számítástechnikai hálózatokról, 
k) villámvédelmi terv, 
l) üzemeléstechnológiai terv, 
m) részlettervek az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének nagy-

lépték� rajzai, melyek az általános terveken kell�en nem ábrázolhatóak, 
n) tartószerkezeti, akusztikai, energetikai, t�zvédelmi és szakági igazoló (méretezési) számí-

tások, 
o) szakáganként m�szaki leírások, 
p) méret- és mennyiség-kimutatások, konszignációk, 
q) a beépítend� építési termékek m�szaki specifikációja, 
r) részletes, minden szakágra kiterjed� tételes (árazatlan) költségvetés-kiírás, mennyiségi 

kimutatással. 
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Az itt felsorolt és a IV. pontban részletezett tartalmú munkarészek közül azok képezik köte-
lez�en a kivitelezési dokumentáció részét, amelyek az adott építményre vonatkozóan a I. 
pontban meghatározott követelmények kielégítéséhez szükségesek. A 16. § (3) bekezdés h) 
pontjában meghatározott esetben a dokumentáció tartalmát az örökségvédelmi hatóság hatá-
rozza meg. 

 
IV. 

 
1. Építészeti munkarész 
 
Az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli – alaprajzi – szintbeli) elrendezését, az épí-

t�mesteri, szakipari, épületasztalos és lakatos feladatok m�szaki megoldásait, épületszerkeze-
ti-csomóponti részleteit az építészeti dokumentációban kell meghatározni. Az építészeti terve-
zés elemei: 

a) Helyszínrajz, kiegészítve a kit�zési adatokkal, tartalmazza a �0,00 kiinduló relatív 
szintmagasságnak megfelel� abszolút szintmagassági értékek, valamint a kit�zésre vonatkozó 
pontok, irányok meghatározását. 

b) Tereprendezés esetén a csapadékvíz elvezetés részletes tervmegoldása is szükséges. 
c) Alaprajzok valamennyi szintr�l, ábrázolva: 
ca) az elmetszett és a nézet irányába es� nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, kémé-

nyeket, szell�z�ket stb., 
cb) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, 

az el�lépcs�t és egyéb szerkezeteket, a �0,00 helyét és abszolút magasságát, 
cc) a nyílásokat és nyílásáthidalókat, a nyílászárókat (tengelyméret, méret, konszignációs jel 

és parapet magasság megadásával), 
cd) az ábrázolt szintek szintváltásait és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, 

méreteit, mindkét végének szintmagasságát, 
ce) a szerkezeti dilatációk helyét, méretét, 
cf) a beépített bútorok, berendezések, 
cg) a gépészeti helyiségeket, aknákat, kéményeket, 
ch) a helyiségek rendeltetését, méreteit, burkolatát. 
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek tervrajzai – a különböz� szintmagassá-

gok egyértelm� jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatók. Több szakaszra bontott 
építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelm�en jelölni 
kell. 

Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. 
Jelölni kell a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. 
d) Metszetek, minden eltér� épületrészr�l ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni: 
da) az elmetszett, a nézet irányába es� látható vagy más szerkezetek által takart szerkezete-

ket, beleértve az alapokat, lépcs�ket, áthidalókat, tet�szerkezetet is; a helyiségek belmagassá-
gának, a szerkezetek magasságának, az anyagok min�ségének ismertetésével, 

db) zártsorú beépítésnél a szomszédos csatlakozó alapokat, 
dc) a csatlakozó végleges rendezett terepszintet, járdát, 
dd) meg kell határozni az összes egymástól eltér� vízszintes és függ�leges épületszerkezeti 

rétegfelépítést. 
e) Szintáthidalók, a szintkülönbség-áthidalók alaprajzai és metszetei az épület minden 1,5 

m-nél nagyobb függ�leges méret� elemér�l, mely ábrázolja és méretezi: 
ea) a szintkülönbség-áthidaló geometriáját, szerkezetét, 
eb) a fellép�k szélességét és magasságát, járóvonalát, 
ec) a csatlakozó szerkezeteket, korlátokat. 
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Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintkülönbség-áthidalók az épületen belüli el-
helyezkedésük egyértelm� jelölésével összevonhatók. 

f) Homlokzatok minden eltér� homlokzatról. 
g) Építészeti m�szaki leírás. 
A közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind 

a helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a moz-
gásukban korlátozottak akadálymentes és biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a 
telek közterületi csatlakozásától az építmény megközelítéséig (bejáratáig). 

 
2. Tartószerkezeti munkarész 
 
A tartószerkezet olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amely feladata az er�hatások 

felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „er�tani vázát” alkotja, 
ezért er�tani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a vár-
ható hatások (terhek) következtében a megengedett mértéket meghaladó mérték� elmozdulás, 
törés, repedés, folyás ne keletkezzék. Tartószerkezeti tervezés elemei: er�tani számítás, tartó-
szerkezetek terve, tartószerkezeti m�szaki leírás. 

a) Er�tani számítás (méretezés): a tartószerkezeti rendszer egészében a hatások (terhek) 
okozta igénybevételek és alakváltozások meghatározása, valamint az ezek felvételére alkal-
mas szerkezetek, anyagok és szerkezeti méretek kiválasztása, az építmény tartószerkezetének, 
illetve egyes tartószerkezeti elemének (megtervezése), annak érdekében, hogy 

aa) a követelményeket el�írt biztonsággal kielégítse, 
ab) a tervezett élettartama során kell� megbízhatósággal (biztonsággal) és gazdaságosan áll-

jon ellen a megvalósítás és a használat során fellép� minden hatásnak (tehernek), 
ac) legyen alkalmas az el�írt használatra. 
b) Részletes talajmechanikai szakvélemény kell 
ba) a négy beépített szintnél nagyobb, 
bb) a 10 m-es építménymagasságnál magasabb, 
bc) az 1000 m2-nél nagyobb alapterület�, 
bd) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, el�re gyártott vagy vázas tartószerkezet� 

építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerét�l függet-
lenül, vagy ha az alapozás várható szintje a környez� terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér. 

c) Tartószerkezetek tervei tartalmazzák az 
ca) építmény bármely anyagú teherhordó szerkezet minden tartószerkezeti részének, szerke-

zeti elemének er�tani méretezéssel (számítással) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, 
anyag és egyéb jellemz�it, rajzi és/vagy írásos meghatározását a tartószerkezet alapozási, te-
herhordó fal és pillér, teherhordó födém (és azok további részei: lemezek, gerendák, koszo-
rúk, kiváltók), a szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcs�, rámpa stb.) elemeir�l, 

cb) a csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezet� tartószerkezetek 
esetében m1:20 a tartószerkezeti csomóponti részletterveket, 

cc) a monolit vasbeton szerkezetek vasalási terveit, 
cd) az üzemben el�regyártott szerkezetek diszpozíciós terveit (gyártmánytervek nélkül). 
d) Zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglév� épületek feltárás útján meghatározott 

alapsíkjának megadásán túlmen�en meg kell tervezni a meglév� épületek esetleges alap-
meger�sítésének megoldását is. 

e) A tartószerkezeti m�szaki leírás tartalmazza a tervezett tartószerkezet jellemz�it, és min-
den olyan fontos jellemz�t, amelyet a tervez� a szerkezet megtervezésénél figyelembe vett, 
illetve amelyet a kivitelezés során be kell tartani. 

f) Részletes geotechnikai munkarész szükséges: 
fa) a jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél, 
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fb) a jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás- és barlangveszélyes, il-
letve alábányászott, valamint árvíz- és földrengésveszélyes területen, ha egynél több szint 
kerül a terepszint alá, 

fc) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal). 
 
3. Épületgépészeti munkarész 
 
Az épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi épü-

letgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függ�leges cs�terv és kapcsolási 
vázlat szinten, de szerelési, m�hely- és gyártmánytervek nélkül. 

a) Az épületgépészeti tervezés elemei: 
aa) épületgépészeti számítások, az épületek energetikai méretezése, energiateljesítményének 

kiszámítása – a külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel, 
ab) épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a tel-

jesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel. 
b) Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza: 
ba) a (víz-, csatorna-, gáz-, f�tés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és berende-

zések elrendezési és szerelési terveit, 
bb) az elrendezési, nyomvonal-vezetési, szerelési részletterveket, 
bc) méretkimutatásokat, konszignációkat, 
bd) m�szaki leírást az épületgépészeti hálózatok és rendszerek, berendezések írásos ismerte-

tésével, a teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel, az épület funk-
ciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek részletes ismertetését. 

Az épületgépészeti számításokat a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek megfelel�en 
kell elkészíteni, archiválni. A számításokat a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza. 

 
4. Épületvillamossági munkarész 
 
Az épületvillamossági munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi 

épületvillamossági rendszerének hálózati kiviteli terveit, alaprajz, függ�leges vezetékterv, 
kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, m�hely- és gyártmánytervek nélkül. 

a) Az épületvillamossági tervek tartalmazzák: 
aa) szerelési alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez tartozó ve-

zetéktartó szerkezeteket, villamos készülékek és berendezések feltüntetésével, 
ab) f�vezeték-terven az elosztó berendezések elhelyezésének ábrázolását, a vezetékhálóza-

tok jellemz�inek, az elosztó berendezésekre számított beépített, illetve egyidej� villamos tel-
jesítményadatok, feszültségjellemz�k, érintésvédelmi módok feltüntetésével, 

ac) villamos elosztó berendezések vonalas kapcsolási rajzait, a kapcsolási rajzokon szerepl� 
villamos készülékek és berendezések jellemz�inek (pl. névleges áram, zárlati szilárdság, vé-
dettség stb.) feltüntetésével, elosztó berendezések homlokkép rajzait felirati táblákkal, a be-
építésükre vonatkozó utasításokkal, áramút-tervekkel, szükség szerint, 

ad) villámvédelmi berendezés terveit a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, szerelési és 
anyagmin�ségre vonatkozó utasításokkal, 

ae) a gyengeáramú rendszerek hálózati terveit, a készülékek és berendezések telepítési he-
lyeinek megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak nyomvonalaival. 

b) Az épületvillamossági m�szaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és be-
rendezések írásos ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló érté-
keivel, speciális rendszerek bemutatásával. 
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5. T�zvédelmi munkarész 
 
A külön jogszabályban rögzített esetekben el�írt részletes t�zvédelmi munkarész tartalmaz-

za: 
a) az építmény megközelíthet�ségét, t�ztávolságát, 
b) az építmény oltóvíz-ellátásának biztosítását, 
c) az építmény t�zveszélyességi osztályba sorolását, t�zállósági fokozatát, 
d) a t�zszakaszok elhelyezkedését, a t�zszakasz-határokat és azokon található nyílászárók ás 

átvezetések leírását, 
e) az alkalmazott épületszerkezetek éghet�ségi és t�zállósági paramétereit, 
f) a t�zterhelés meghatározását, 
g) a kiürítési feltételek biztosítását, 
h) az épületgépészet és a villámvédelmi rendszer kialakítását, valamint 
i) a h�- és füstelvezetésre, t�zjelzésre és t�zoltásra vonatkozó megoldásokat. 
 
6. Építésszervezési munkarész 
 
A kivitelez� által készített munkarész a tervezett építmény épít�ipari kivitelezési feladatai-

nak megszervezéséhez szükséges részletezettségben tartalmazza: 
a) az egyesített közm� (genplan) tervet, az építmények és a közm�vek összefüggéseinek át-

tekintését szolgáló elrendezési és id�beli fázisterveit, 
b) a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervez�i koordinátor által ellen�rzött – 

munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. 
 
7. Környezetrendezési munkarész 
 
A kivitelezés során felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások, technológiák környezetvé-

delmi szempontú leírása, ezen belül: 
a) az építés során felhasznált – a külön jogszabály szerint környezetbarátnak min�sített – 

anyagok leírása, 
b) az alkalmazott napkollektoros, h�szivattyús és egyéb alternatív energiaforrásokkal üze-

mel� rendszerek leírása, 
c) egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok felsorolása. 
 

V. 
 
Az épületek energetikai jellemz�inek meghatározásáról szóló külön jogszabályban meghatá-

rozott esetekben – annak melléklete szerinti – energetikai számításokat kell készíteni. 
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2. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 
 

Az építési napló 
 
Címoldal minta 
 

ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
 
Építmény megnevezése: ............................................................................................................  
 
Címe: ..........................................................................................................................................  
 
A napló megkezdésének kelte:  év .................................................................. hó ............... nap 
 
Lezárásának kelte: ................  év .................................................................. hó ............... nap 
 
 
Nyilvántartási rész: tartalomjegyzék minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: .................... /Tartalom 
Tartalomjegyzék 
 

Saját példányát átvette: 
megbízó (építtet�) vállalkozó Oldal sorszá-

ma: 
Bef�zés dátu-

ma: 
dátum aláírás dátum aláírás 
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Nyilvántartási rész: szerz�déses adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: .................... /Szerz�dés 
 
Nyilvántartási rész 
 
Az építés-szerelési munka:  
 
Megnevezése: ..............................................................................................................................  
 
Helye (település, utca, házszám, hrsz.): ......................................................................................  
 
Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb: 

* aláhúzandó 
 
A szerz�dés f�bb adatai: 
 
Kelte:  ................ év .............................. hó ........... nap 
 
Munkaterület átadás: ................ év .............................. hó ........... nap 
 
M�szaki átadás-átvétel szerz�dés szerint:.......................  év .............................. hó ........... nap 
 
Részhatárid�k: 
 
Megnevezése: 
 
...............................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
...............................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
...............................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
...............................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
...............................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
 
Szerz�désmódosítások: 
 
Kelte: ....................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
Kelte: ....................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
Kelte: ....................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
 
Kelte: ....................................  .......................... év ............................................... hó ........... nap 
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Nyilvántartási rész: megrendel�i (építtet�i) adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: ................... /Megrendel� 
 
 
 
Nyilvántartási rész 
 
A megrendel� (építtet�): 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: ......................................................................................  
 
 
M�szaki ellen�r:  
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  
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A beruházáslebonyolító: 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: ......................................................................................  
 
 
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelez�i adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: ................... /Vállalkozó 
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Nyilvántartási rész 
 
A vállalkozó kivitelez�: 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ..........................................................  
 
Naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: ......................................................................................  
 
 
 
Felel�s m�szaki vezet�: 
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  
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Nyilvántartási rész: alvállalkozó kivitelez�i adatok minta 
 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: ................... /Alvállalkozó 
 
 
 
Nyilvántartási rész 
 
Az alvállalkozó kivitelez�: 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ..........................................................  
 
Naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: ......................................................................................  
 
Munkanem: ..................................................................................................................................  
 
Munkaterület átadás: ................ év .............................. hó ........... nap 
 
Szerz�déses határid� ................ év .............................. hó ........... nap 
 
 
Felel�s m�szaki vezet�: 
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 
Neve: ...........................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: ....................................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ....................................................................................................  
 
 
Építési napló: 
 
� A vállalkozó kivitelez� az alvállalkozói építési napló vezetését a szerz�désben átvállalja. 
 
� Az alvállalkozó önállóan vezeti. 
 
 
Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó kivitelez� naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: .......  
 
Az alvállalkozó naplójába az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult képvisel�je: ...................  
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Nyilvántartási rész: tervez�i adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: .............. /Tervez� 
 
Nyilvántartási rész 
 
A tervez�: 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Tervez�k: 
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  
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Nyilvántartási rész: tervez�i m�vezet�i adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: ................ /Tervez�i m�vezet� 
 
Nyilvántartási rész 
 
A tervez�i m�vezet�: 
 
Neve (elnevezése): ......................................................................................................................  
 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................  
 
Tervez�k: 
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  
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Nyilvántartási rész: tervellen�ri adatok minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: ........................ /Tervellen�r 
 
 
Nyilvántartási rész 
 
 
A tervellen�rök: 
 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  

 
 
 
................................................. szakági: 
 

Neve: ....................................................................................................................................  
 
Címe, telefonszáma: .............................................................................................................  
 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .............................................................................................  
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Nyilvántartási rész: naplómellékletek minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 

Oldalszám: .................... /Naplómelléklet 
 
Nyilvántartási rész 
 
Naplómelléklet: 
 
Típusa: .........................................................................................................................................  
 
Azonosító száma: ........................................................................................................................  
 
Mellékelt oldalak száma: .............................................................................................................  
 
Kelte: .................................................. év ................................... hó ........... nap 
 
Naplóhoz csatolás kelte: ..................... év ................................... hó ........... nap 
 
 
Naplórész minta 
 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
 
Kötetszám: ...................................................................................................................................  
 
Oldalszám: ...................................................................................................................................  
 

I. Naplórész 
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
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II. Naplórész 
 
1. Napi jelentés: 
 
a) kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); 
b) küls� h�mérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkí-

vánja, a legalacsonyabb h�mérsékletet is rögzíteni kell); 
c) id�járási adatok (esetleg vízállás vagy széler�sség, munkamenetet akadályozó id�járás-

nál az akadályozás id�tartama is); 
d) létszámadatok: 
– m�szakiak, 
– adminisztratívak, 
– kisegít�k, 
– fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletez-

ve, 
– összlétszám; 
e) napi teljesítmény adatai (címszószer� körülírásban). 
A napi teljesítmény adatait építményenként részletezve kell leírni: pl. északi pillér betono-

zása a –0,30 m szinten, I. emeleti födém vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkeze-
teknél az idom, keret vagy pillér számát fel kell tüntetni. Egyes f�bb munkarészek kivitele-
zésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl. 013 j. oszlop betonozása befejezve 
vagy 40/60-as cs�fektetés a +228–262 m szelvényig stb.); 

f) az épít�ipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkez� építési-bontási 
hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékok jegyzékér�l szó-
ló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján], elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulla-
dék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az 
átvételt igazoló számlák is) a külön jogszabályban foglaltak szerint. 

 
2. Eseti bejegyzések: 
 
a) az építési munkahely átadás-átvétele; 
b) az építtet� nyilatkozata az épít�ipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az 

építésfelügyeleti hatósághoz történ� e rendelet szerinti bejelentésér�l; 
c) az építmény helyének kit�zése; 
d) az egyes munkarészek külön ellen�rzése és annak eredménye (pl. betonozás el�tt a zsa-

luzás és a vasszerelés ellen�rzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések kipróbálá-
sa); 

e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendel�i észrevételek, vállalkozói 
megjegyzések; 

f) a m�szakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények (felek közlései és kifogásai a 
tervekkel, a költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a kivitelezéssel kapcsolat-
ban); 

g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással (pl. munkaer�hi-
ány, anyagbeszerzési nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók késedelméb�l határid�-
túllépés, munkamegszakítások, balesetek, rendkívüli helyzetekb�l adódó veszélyek, ártalmak 
stb.), az azokból származó hátrányok, min�ségcsökkenések, határid�-eltolódások várható id�-
tartama; 
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h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata és dokumentumai-
nak megjelölése; 

i) tervek átvétele; 
j) naplómellékletek felfektetése; 
k) kivitelezés közben el�állott károk felvétele a megrendel�vel, illetve az alvállalkozókkal; 
l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. cölöpözés); 
m) a beépítésre kerül� építési célú termékek megfelel�ség-igazolásának átadása a megren-

del� vagy a m�szaki ellen�r részére; 
n) egyéb bejegyzések; 
o) a m�szaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezá-

rása. 
 
 
 

3. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 

A FELMÉRÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség esetén váz-

rajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az idomtervre és a méretkimu-
tatásra, illetve a naplóbejegyzésre történ� hivatkozás feltüntetésével. 

A felmérési naplóban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszámításához szükséges 
idomrajzokat, metszeteket, méreteket áttekinthet�en kell berajzolni, és az ábrákat követ�en 
kell a naplóban a részletes számításokat elvégezni és az elvégzett mennyiségeket kimutatni. 

A felmérési naplót a felmérésekkel párhuzamosan kell vezetni. 
Az egyes építmények felmérési adatait elkülönítve, f�bb szerkezeti elemenként csoportosít-

va kell vezetni. 
Minden felmért adat bejegyzésénél külön sorban kell feltüntetni (esetleg az építményre, 

építményrészre hivatkozással) a munkanemet (pl. I. földmunka), majd a következ� sorban a 
kelet és szint adatát, vonalas építkezésnél a szelvényszámot, a költségvetési (pótköltségvetési) 
tételszámot (naplóoldalszámot), amelyre a bejegyzend� adatok vonatkoznak. A hivatkozási 
szám után címszószer�en be kell írni a felmért tétel megnevezését (pl. földkiemelés III. o.). 

 
 
 

4. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 
AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK VÁLTO-

ZÁSÁNAK BEJELENTÉSE 
 

Az épít�ipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló jogszabály 
alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megálla-
pításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint számított 30 
millió forint értéket meghaladó, illetve a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén. 
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1. Bejelentés jogcíme 
 
� építési tevékenység megkezdésének bejelentése 
� adatváltozás 
 
 
2. Építési engedély adatai 
 
a) engedélyez� hatóság neve: .................................................................................................  
b) engedélyez� hatóság címe: .................................................................................................  
c) építési engedély száma: ......................................................................................................  
d) építési engedély joger�re emelkedése: ...............................................................................  
 
 
3. Építtet� adatai 
 
a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ......................................................  
 
 
4. Építési helyszín adatai 
 
a) címe (település, utca, házszám): .........................................................................................  
b) helyrajzi száma: ..................................................................................................................  
c) az ingatlan védettségére vonatkozó adatok (m�emlék, m�emléki terület, védett régészeti 

lel�hely): ......................................................................................................................................  
 
 
5. Kivitelezés kezdésének tervezett id�pontja (csak az els� bejelentésnél) 
 
200 .......... év ................................... hó .......... nap 
 
 
6. Kivitelez� (vállalkozó) adatai: tevékenysége kezdete (dátum)  � vége (dátum)  � 
 
a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ...............................  
c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ..................................................  
d) adóazonosító száma: �������������������� 
 
 
7. Felel�s m�szaki vezet� adatai:  tevékenysége kezdete (dátum)  � vége (dátum)  � 
 
a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ...............................  
c) névjegyzéki száma: FMV-...................................................................................................  
 
 
8. Építési m�szaki ellen�r adatai:  tevékenysége kezdete (dátum)  � vége (dátum)  � 
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a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
 
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ...............................  
 
c) névjegyzéki száma: ME- .....................................................................................................  
 
A közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó építési munkák 

esetén kitöltése kötelez�, egyéb esetben, ha van építési m�szaki ellen�r, az adatszolgáltatás 
megadása önkéntes, ha nincs, kérjük a rovatokat kihúzni. 

 
 
9. Kivitelezési dokumentáció készít�jének adatai:  tevékenysé-

ge kezdete (dátum)  � vége (dátum)  � 
 
a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
 
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ...............................  
 
c) névjegyzéki száma: ME- .....................................................................................................  
 
 
10. Tervellen�r adatai:  tevékenysége kezdete (dátum)  � vége (dátum)  � 
 
a) neve (elnevezése): ..............................................................................................................  
 
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ...............................  
 
c) névjegyzéki száma: ME- .....................................................................................................  
 
 
11. Nyilatkozatok 
 
11.1. Nyilatkozom, hogy az Étv. 39. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumok az építési 

munkaterületen rendelkezésre állnak. 
 
11.2. Az építtet� (beruházó) mint adatszolgáltató nyilatkozata: 
 
 
Kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelel�ek. 
 
 
 
 
Kelt: ........................... 200 ..... év .............................. hó .......... nap 
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5. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
az építési tevékenység során keletkez� hulladékhoz 

 
Az építtet� adatai: 
Neve: ...............................................  
 
Címe: ..............................................  
 

A vállalkozók adatai: 
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  

Dátum: 

Az építéshely adatai: 
Címe: .................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ................................................................................................................................
A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, b�vítése, felújítása, helyreállítása, korsze-
r�sítése, továbbépítése.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
 

Építési hulladék Kezelési mód Sor- 
szám A hulladék anyagi min�sége sze-

rinti csoportosítás 
EWC kód-

szám 
Tömeg 

(t) 
Megne-
vezése Helyszíne 

    
    1. Kitermelt talaj 
    
    
    2. Betontörmelék 
    
    
    3. Aszfalttörmelék 
    
    
    4. Fahulladék 
    
    
    5. Fémhulladék 
    
    
    6. M�anyag hulladék 
    
    
    7. Vegyes építési és bontási hulladék 
    
    
    8. Ásványi eredet� épít�anyag-

hulladék 
    

Összesen:   
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BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
a bontási tevékenység során keletkez� hulladékhoz 

 
Az építtet� adatai: 
Neve: ...............................................  
 
Címe: ..............................................  

A vállalkozók adatai: 
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  
Neve, címe: .....................................  
KÜJ, KTJ száma: ............................  

Dátum: 

A bontási terület adatai: 
Címe: .................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ................................................................................................................................
A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzandó!) 
 

Bontási hulladék Kezelési mód Sor- 
szám A hulladék anyagi min�sége sze-

rinti csoportosítás 
EWC kód-

szám 
Tömeg 

(t) 
Megne-
vezése Helyszíne 

    
    1. Kitermelt talaj 
    
    
    2. Betontörmelék 
    
    
    3. Aszfalttörmelék 
    
    
    4. Fahulladék 
    
    
    5. Fémhulladék 
    
    
    6. M�anyag hulladék 
    
    
    7. Vegyes építési és bontási hulladék 
    
    
    8. Ásványi eredet� épít�anyag-

hulladék 
    

Összesen:   
 

 
 
 
 
 



 39 

6. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez 
 

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
 
Iktatószám: .......................... 
 
Adatok: 
 
1.  Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: ........................................  

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

.................................................................................................................................................  
 
2.  Az építtet� (bejelent�) neve, címe: .........................................................................................  

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

.................................................................................................................................................  
 
3.  A bejelentés tárgyára vonatkozó joger�s és végrehajtható építésügyi hatósági engedély 

(bejelentés) megnevezése, száma, kelte: ................................................................................  
.................................................................................................................................................  

 
Kérelem: 
 
Alulírott 
.......................................................................................................................................................
... (név, cím) 
bejelentem, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon tervezett új építmény, építményrész, 
meglév� építmény b�vítése, átalakítása, korszer�sítése, felújítása, helyreállítása, elmozdítása, 
fennmaradása és továbbépítése, egyéb építési tevékenység végzése 

a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapí-
tásának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 30 millió forint számított 
építmény-értéket nem haladja meg, nem tartozik a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény hatálya alá, valamint a továbbépítésre vonatkozóan a 30 millió forint számított épít-
mény-értéket nem éri el (a kívánt rész aláhúzandó!), 

b) épít�ipari kivitelezési tevékenységét ...............................-án a vállalkozó kivitelez� 
megkezdte, az építési naplót megnyitotta. 
 
Kelt: ......................................, ................... év ..................................... hó ........ nap 
 
 

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

aláírás 
(bejelent�, építtet�) 

 
 
 

 


