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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
- Tervezéssel érintett helyrajzi számok: 273 
 

- Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezési munka elkészítéséhez a törvényben előírt, Építész Kamarai, ill. 
Mérnök Kamarai vezető tervezői / tervezői jogosultsággal rendelkezünk. 

 

- A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és 
eseti előírásoknak, a statikai- életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, 
különös tekintettel az OTÉK 50. §-ában foglaltakra. 

 

- A szakszolgáltatókkal és szakközművekkel, kéményseprő - ipari közszolgáltatókkal a terv tartalmának 
függvényében a szükséges egyeztetések megtörténtek, ld. mellékletek. 

 

- Kivitelezési dokumentáció esetén szükség szerinti részei biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közre-
működésével készülnek, de ez nem helyettesíti a 290 / 2007 (X. 31.) Korm. Rend. 1. mell. IV / 6 szerinti, a 
kivitelező által készített építésszervezési munkarész munkabiztonsági és egészségvédelmi tervét. 

 

- A jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés nem volt szükséges. 
 

- A nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy 
számítási módszer a szabványossal egyenértékű és az adott tervezési feladatra azonos módszert 
alkalmaztunk terhek és teherbírások megállapítására és a tervezés során ezt teljes körűen alkalmaztuk. 

 

- A betervezett építési termékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek. 
 

- A tervezéssel érintett építmény / épületrész az energetikai számítás szerint a vonatkozó előírásoknak 
megfelel. 

 

- Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c-h) pontjában meg-
határozott követelményeknek megfelel. 

 

- Az építkezés során - a kor általános elvárásainak megfelelően - környezetre és egészségre ártalmas 
anyagok, különös tekintettel az azbesztre, beépítése nem tervezett. 

 

- A tervezéssel érintett területen műemléki és helyi védelem alatt álló épület nincs. 
 

- A tervezett épület / építmény zaj, rezgés, légszennyezés szempontjából a megengedett határértéken belül 
marad, a környezetet nem károsítja.  

 

- A tervezett megoldásokhoz akusztikai tervfejezet készítése nem vált szükségessé. 
 
Tervezők: 
 
Maráz Péter          építész vezető tervező  É 1-08-0057 

 
Rácz Róbert  építész tervező   É-3-08-0085 
 
Nemes József          szerkezettervező  T-T 08-0281 
 
 
Győr, 2017. április 


