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Felelős műszaki vezető feladatai 
 
 



Ki is a felelős műszaki vezető ? 



Mi a feladata a felelős műszaki vezetőnek ? 



Felelős műszaki vezető feladata 
  

1. Tevékenység tárgya: építmény  

2. Tevékenység célja: építmény megvalósítása, megépítése  

3. Tevékenység megvalósításának módja:  
                                                                építőipari kivitelezés 

4.  FMV munkakapcsolatai : kivitelezés szereplői  
- vállalkozó kivitelező feladatai - 

5. FMV feladatának meghatározása: jogszabályok 

6. FMV felelőssége 

   



Felelős műszaki vezető feladata 
 1. Tevékenység tárgya 

 

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként 
az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti 
megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet 
nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér 
azaz a meglévő környezet megváltoztatásával, beépítésével jön 
létre. Étv. 2.§ 8. 

Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető 
műszaki és technológiai berendezések is . 

Az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma. 

  

 



Felelős műszaki vezető feladata 
 1. Tevékenység tárgya 

 Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló 
építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül 
meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő 
tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából. Étv. 2.§ 10. 

Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek 
és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, 
torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, 
folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és 
nyomvonalas műszaki alkotások). Étv. 2.§ 15. 

 



Felelős műszaki vezető feladata 
 1. Tevékenység tárgya 

 

 

Sajátos építményfajták: Többnyire épületnek nem minősülő, 
közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és 
vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia 
alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 
továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos 
technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek 
létesítésekor - az építményekre vonatkozó általános érvényű 
településrendezési és építési követelményrendszeren 
túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű 
építményre jellemző, kiegészítő követelmények 
megállapítására és kielégítésére van szükség.  Étv. 2.§ 18. 
 

 



Felelős műszaki vezető feladata 
 1. Tevékenység tárgya 

Építmények 

Általános építmények Sajátos építményfajták 

Épületek 

Műtárgyak 



Felelős műszaki vezető feladata 
 2. Tevékenység célja 

 

 

 

 Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes 
megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, 
elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy 
bontási munka végzése.  [Étv. 2. §  36.] 

 Építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály 
alapján végezhető építési-szerelési munka,(jogosultsággal 
villany-, gázszerelés)  [Kódex 2.§ b)]  

Építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére 
irányuló szakági munka  [Kódex 2.§ b)] 

 
 



Felelős műszaki vezető feladata 
 3. Tevékenység megvalósításának módja 

  

  Építési beruházás: az építési tevékenység 
megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és 
építési tevékenységek összessége.  [Étv. 2. §  30.] 

 

 

Építőipari kivitelezési tevékenység: az építési beruházás 
megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és 
az ezekre vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek 
összessége.  

  

  



Felelős műszaki vezető feladata 
Tevékenység módja - Kivitelezés 1. 

Építtető 
 

Fővállalkozó 
kivitelező; FMV 

Műszaki ellenőr 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Eng. terv tervezője 

Kiv. terv tervezője Tervezői művezető 



Felelős műszaki vezető feladata 
 Tevékenység módja - Kivitelezés 2. 

Építtető 
 

Fővállalkozó 
kivitelező; FMV 

Fővállalkozó 
kivitelező; FMV 

Fővállalkozó 
kivitelező; FMV 

Műszaki ellenőr 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Alvállalkozó 
kivitelező; FMV 

Eng. terv tervezője 

Kiv. terv tervezője Tervezői művezető 



Felelős műszaki vezető feladata 
 Tevékenység módja - Kivitelezés 2. 

 Építőipari kivitelezési tevékenység: szerződéshez 
kötött gazdasági tevékenység  

 Építési tevékenység végzésére az építtető a fővállalkozó 
kivitelezővel(kivitelezőkkel), (alvállalkozói szerződés esetén 
a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) építési 
szerződést köt.  

 Az üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott 
építőipari kivitelezési tevékenység esetén a szerződést 
írásba kell foglalni.(E-naplóba fel kell tölteni!) 



Vállalkozó kivitelező 
kivitelezési munka feltételei 

Vállalkozó kivitelezőnek a kivitelezési munka végzéséhez :   

Nem engedélyköteles építési munka kivételével – rendelkeznie kell az 
építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal 
rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel, 

Saját maga rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő 
szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének 
megfelelő szakképesítésű - vele tagsági, munkavállalói vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással, 

rendelkezik a kivitelezési tevékenységhez előírt telephellyel, 

 kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési 
dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll,  



Vállalkozó kivitelező 
 kivitelező feladatai  
 építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési napló megnyitása  és 
az előírásoknak megfelelően történő vezetése, 

 a kivitelezés megkezdésekor az építtetőtől (alvállalkozó kivitelező 
esetében a vállalkozó kivitelezőtől) az építési munkaterület átvétele 

 szakszerű kivitelezés végzése 

 ellenőrzi, hogy a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak 

 a kivitelezés során a jogerős építési engedélyben és a hozzá tartozó 
jóváhagyott engedélyezési dokumentációban, valamint az ez alapján 
elkészített kivitelezési dokumentációban előírtak betartása és betartatása 
                                              Kivitelezés jogszerűsége  

az elkészült építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra való 
alkalmasságának biztosítása 

  



Vállalkozó kivitelező 
 kivitelező feladatai 

A vállalkozó kivitelező a saját e-építési naplójának a vezetésével 
megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Az erre irányuló 
megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező e-építési 
naplójában kell rögzíteni. 

 Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak 
egyes munkafázisait saját részre vagy hozzátartozó részére a vállalkozó 
kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, 
szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett             
  építési engedélyhez vagy az lakóépület építés egyszerű bejelentéshez nem 

kötött esetben,                               nem kell FMV 

  építési engedélyhez vagy az lakóépület építés egyszerű bejelentéshez kötött 
esetben a  
vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.                     kell FMV 

 



Kivitelezési tevékenység jogszerűsége 1. 
 

 

 Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység  
(minden építési tevékenység, kivéve ami egyszerű bejelentéssel és 
építési engedély nélkül végezhető építési munka)  

 Egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenység  
        (egyes lakóépületek építése, bővítése 155/2016. korm r.) 

 300m2 hasznos alapterület alatti új lakóépület építése 

 Meglévő lakóépület bővítése 300m2 hasznos alapterületig  

 300m2 hasznos alapterület feletti  új lakóépület építése 
természetes személy saját részére 1 lakás 

  Meglévő 300m2 hasznos alapterület feletti lakóépület bővítése 
(természetes személy, saját részére ) 

 Fenti munkákhoz tartozó támfalépítés és tereprendezés 



Kivitelezési tevékenység jogszerűsége 2. 
 Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési(bontási) tevékenység 
          312/2012. Korm. r.  1. melléklet   - engedély nélkül 

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e 
tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik. 

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése. 

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
megváltoztatása. 

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 

  



Kivitelezési tevékenység jogszerűsége 3.  
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek 

alapterülete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2-t. 

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, 
valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, átalakítása,. 

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, átalakítása. 

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. 

 Építési napló vezetéséhez kötött tevékenységek !!!! 
(jellemzően bizonyos tartószerkezeti vagy tűzvédelmi paramétereket 
meghaladó méretű építmény esetén kiviteli tervköteles 
tevékenységek) Kódex 24. §  1) , 22.§ (1) (1a) 

 Építési napló vezetése és kiviteli terv készítése nélkül végezhető 

  



Kivitelezési tevékenység jogszerűsége 4.  
Építési napló 

Építési napló vezetéséhez kötött kivitelezési tevékenységek:   

1. Lakóépület építésének egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek 

2. Kiviteli terv készítéséhez kötött építési tevékenységek  
minden építési engedélyköteles építmény + az az építmény, amelynek  pl. 

• tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja, 
• az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 
5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó 
vasbeton koszorút, 

• a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz, 
•a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 m vagy azt meghaladja úgy, 
hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak, 

•  az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint 
•az építmény bontása, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 
500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás 
mélysége meghaladja az 1,5 métert. Kódex 24. §  1) , 22.§ (1) (1a) 

  



2. 
Felelős műszaki vezető 

feladata 
 

JOGOSULTSÁG,MUNKAKÖRNYEZET, 
JOGSZABÁLYOK  



 
Felelős műszaki vezető feladata 
FMV jogosultsága 

 Tevékenység végzése szakmagyakorlási engedélyhez kötött : 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rend.  

 Szakmagyakorlási engedélyt az Építészkamara és a Mérnöki Kamara 
területi szervei adják ki. 

 Szakmagyakorlás további feltételei:  

továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség 
teljesítése, 

 a jogosultság megállapítását követő egy éven belül - a kötelező 
továbbképzés keretében - beszámoló teljesítése, 

 adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj 
befizetése. 

  

 

   



Felelős műszaki vezető feladata 
FMV jogosultsága 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rend. 1melléklet IV. fejezet 
C.  Jogosultsággal végezhető feladatok meghatározása  
D.  Jogosultsághoz előírt szakképesítés  
E.   Jogosultsághoz előírt gyakorlati idő  

 1rész  Általános építmények felelős műszaki vezetési jogosultság 
(építési szakterület MV-É, építési résszakterület MV-É-R, műemléki 
szakterület MV-É-M) Kizárólag építési szakterület villamos és gépész 
nem! 

 2. rész  Szakági építmények felelős műszaki vezetési jogosultság  
(pl. mélyépítési, építménygépészeti, építményvillamossági szakterület)  

 3. rész   Sajátos építmények felelős műszaki vezetési jogosultság 
(pl .Közlekedési- , Vasútvillamossági-, hírközlési-, környezetvédelmi-, 
vízügyi létesítmények-, bányaművelési-,  energiaellátási, villamossági, 
távhőszolgáltatási építmények szakterület  
  



Felelős műszaki vezető feladata 
Összeférhetetlenségi szabályok 

A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki 
dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a 
tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv 
tisztviselője.  

A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és 
építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység 
esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. 

 A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői 
feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi 
műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan 
gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

  



Felelős műszaki vezető feladata 
Összeférhetetlenségi szabályok 

NEM összeférhetetlen : 

A fővállalkozó felelős műszaki vezetője elláthatja egyben az 
alvállalkozója vagy másik fővállalkozó kivitelező által szerződött 
kivitelezési munka felelős műszaki vezetését is. 

 Jogszabály nem zárja ki, hogy megfelelő jogosultság esetén a  felelős 
műszaki vezető  egy kivitelezési munkán ellásson egyben tervezői 
művezetői feladatokat is azon az építkezésen ahol építési-szerelési 
munkát vezet. 

  



Felelős műszaki vezető feladata 
tevékenység általános meghatározása  

  

 Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát 
felelős műszaki vezető irányítja.  

 A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó 
(alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt 
építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott 
részének irányítására terjed ki.(szakági FMV) 

 Az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen 
utasítási joggal rendelkezik.  

  



 
 
Felelős műszaki vezető feladata 
munkakörnyezet 

Helye : az építőipari kivitelezési munka területe 
                                             projekthez kötött 

Tevékenység: építőipari kivitelezési munkafolyamat  
                            irányítása 

Munkakapcsolatok : vállalkozó kivitelező , 
fővállalkozó(alvállalkozó) felelős műszaki vezetője , műszaki 
ellenőr, fedezetkezelő, építtető, tervező, tervezői művezető   

Időtartam : vállalkozási szerződés alapján a szerződésben  
vállat építési szerelési munka időtartama 

   



Felelős műszaki vezető feladata 
Kivitelezés szereplői – utasítási jogkörök  

            Építtető                     műszaki ellenőr  

 

Vállalkozó kivitelező 
 

  Felelős műszaki  vezető       Építésvezető 

                        
Szakmunkás      Segédmunkás 

       



Felelős műszaki vezetői 
tevékenységet meghatározó jogszabályok:   

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről 

1996. évi XXXI. Törvény a - a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési 
tevékenységről –(Kivitelezési Kódex) 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságról 

A jogszabályban rögzített feladatokat akkor is köteles ellátni a felelős 
műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott cselekményt nem is 
említik. 

 



3. 

Felelős műszaki vezető feladata 

 a kivitelezés egyes szakaszaiban 



 
Felelős műszaki vezető feladata 
Építési folyamatok 

 A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység 
egyes stádiumához kapcsolódóan határozzák meg. 

 Építési folyamat szakaszai:  

  

Építési tevékenység megkezdése 

Építési tevékenység folytatása 

Építési tevékenység lezárása befejezése 



FMV feladata az építési tevékenység 
megkezdésével kapcsolatosan 

 geotechnikai és  egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont].  

a kitűzés helyességének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 
13. § (3) bek. e) pont], 

Építési napló megnyitása ha erre megbízást kapott  



FMV feladata az építési tevékenység 
folytatásával kapcsolatosan  1. 
a szakmunka irányítása [Étv. 40. § (2)bek. b)], 

 a szakszerű munkavégzés biztosítása [Étv. 40. § (2)bek. e) ]. 

 az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és 
minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, 
műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező 
hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett 
építkezésen való ellenőrzése [Kódex 13. § (3)bek. a) ] 

az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek 
és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumentációnak, illetve a 
jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelelő 
megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa 
vezetett építkezésen való ellenőrzése 
[Étv. 40. § (2) bek. c) ; Kódex 13. § (3) bek. b)] 

  



FMV feladata az építési tevékenység 
folytatásával kapcsolatosan  2. 
az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági 
előírások megtartása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. d) pont] 

az építési napló (elektronikus építési napló) vezetése, ellenőrzése, 
feltéve, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott (az elektronikus építési 
napló vezetésére vonatkozó megállapodást mindkét fél elfogadásával a 
vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni) 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) bek.] 

az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 
megszervezése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. c) pont], 

a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása [191/2009. (IX. 
15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. d) pont], 

a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 
15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. f) pont], 
 



FMV feladata az építési tevékenység 
folytatásával kapcsolatosan  3. 
 az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása 
és irányítása [Kódex 13. § (3) bek. g) pont], 

 a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles 
kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése (kivitelezői 
megbízástól függetlenül a FMV kötelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rend. 13. § (3) bek. h) pont], 

 az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségének naprakész vezetése és az építtető értesítése, ha az építési-
bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket 
[Kódex 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM  rend. 1. mell.]; 

 a jogerős építési engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban és a 
műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés 
során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését 
a tervezőnél és a beruházónál kezdeményezni [1996. évi XXXI. tv. 21. § (5).] 



FMV feladata az építési tevékenység 
befejezésével kapcsolatosan 
 az építési napló lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott 
[Kódex 13. § (3) bek. b) pont],                       FMV NYILATKOZAT! 

 az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló 
alapján a hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 
átadása [Kódex 13. § (3) bek. i) pont], 

 az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, 
tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére 
vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtétele [Kódex. 13. § 
(3) bek. j) pont], 

 az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési 
eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok 
megtétele [Kódex. 13. § (3) bek. k) pont];  



FMV feladata az építési tevékenység 
befejezésével kapcsolatosan 
az építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően írásban 
nyilatkozni arról, hogy a jogerős építési engedélyben, a tűzvédelmi 
dokumentációban és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi 
követelményeket a kivitelezés során megtartották [1996. évi XXXI. tv. 21. 
§ (6) bek.].                          FMV itt szintén nyilatkozik!!!   

  



FMV feladata az alvállalkozói 
teljesítés igazolásával kapcsolatosan   
az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza 
 a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, 

a teljesítés időpontját, 

 a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

 a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban 
megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 

 az alvállalkozói teljesítésigazolás 
  kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 

  rögzítése az építési naplóban, [Kódex 13. § (3) bek. m) pont] 



FMV feladata az építési termékekkel 
kapcsolatosan 

 annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a 
kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki 
teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés 
ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont], 

az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a 
kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a 
megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő 
építési termék kiválasztása (a tervező jóváhagyásával és az építtető 
egyetértésével) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont], 

 a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség 
szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok 
kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt 
felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (ezt a döntését az építési 
naplóba is be kell jegyeznie) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) 
bek 



A fővállalkozó kivitelező felelős 
műszaki vezetőjének egyéb feladatai 
 az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki 
vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, 
a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 
összehangolása, 

 a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős 
műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági 
felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján. Kódex 14. § (5) bek. b)      

NEM KELL (de jelenleg e-napló csak ezt fogadja el) !!!  
 ellentmondás 312/2012. Korm rendelet és  Kódex  14. § (5) bek. b) -vel 

Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének 
megfelelő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkező 
szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az 
építési tevékenység építési engedélyhez vagy az lakóépület egyszerű 
bejelentéshez nem kötött. !! 

  



Felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat  

 Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti 
egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek 
befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő 
lapján teszi meg nyilatkozatát  Kódex 14§. b) !!        2017 január 1. -től 

 FMV nem nyilatkozik ebben az esetben! 

 A felelős műszaki vezető nyilatkozatát az elektronikus építési naplóban 
köteles megtenni ,  alvállalkozó felelős műszaki vezetője nyilatkozik az 
alvállalkozói napló lezárása előtt , de a használatbavételi engedélyhez 
nem. 

 E-naplóban kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat a 
megjelölés. Kitölteni kizárólag felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
lehet! 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


Kivitelezői (FMV) Nyilatkozat tartalma 
 1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek 
és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, valamint a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 
1.melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően 
végezték-e, 

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

 3. az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 
31. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel-e, 
(az állékonyság és a mechanikai szilárdság, tűzbiztonság, a higiénia, az 
egészség- és a környezetvédelem, biztonságos használat és 
akadálymentesség, a zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság 
és hővédelem, élet- és vagyonvédelem, természeti erőforrások 
fenntartható használata) 



Kivitelezői (FMV) Nyilatkozat tartalma 
 4. a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti kivitelezési 
dokumentációtól eltértek-e, az eltérés felsorolásával és 
szükségességének ismertetésével,  

 5. a 191/2009 Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet 
szerinti kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és amennyiben 
igen, ismertesse az eltérést,  

 6. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket,  

 7. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az 
előírások szerint kezelték-e,  



Kivitelezői (FMV) Nyilatkozat tartalma 
 8. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az 
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a 
külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították-e,  

 9. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
állapotban van-e.  

  

  



A felelős műszaki vezető 
felelőssége  



FMV felelőssége 
előírt feladatok vonatkozásában 

 A felelős műszaki vezető felel: 

 a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő 
jogosultságának meglétéért, 

 b) a szakmunka irányításáért, 

 c) - kormányrendeletben(Kódex) meghatározott feladatai körében - az 
építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek 
és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a 
jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelelő 
megvalósításáért 

 d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági 
előírások megtartásáért  

 e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért 

  



FMV felelőssége  
építésfelügyeleti bírságtételek 

1) Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció 
nélkül     80 000 – 300 000Ft 

2) Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés 
100 000 – 400 000Ft 

3) Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű 
építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése 
150 000 – 800 000Ft 

4) Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 
foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása            100 000Ft 

5) Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot 
előidézése            500 000 – 5 000 000Ft 



FMV felelőssége 
Egyéb felelősségek  

 Munkahelyi munkaügyi-,  munkavédelmi  felelősség  

 Munkahelyi tűzvédelmi felelősség 

 Büntetőjogi felelősség  

 Anyagi kártérítési felelősség 

 Szerződésben vállalt egyéb felelősségi körök  

 

 

  



Felelős műszaki vezető feladata   
  

 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket ! 

  

 Továbbiakban sikerekben és anyagiakban is gazdag, a 
szakmai szabályoknak, előírásoknak megfelelő egyben  

kivitelezési partnereiket is kielégítő eredményes 
munkavégzést kívánok önöknek! 

  

                                                                   Kovács Zsolt 
                             Dunaújvárosi Járási Hivatal  

                            Építésügyi osztályvezető 

  


