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Subheader maximum 1 line 

Teljesítményorientált tervezés = 
Műszaki alapú épület elem konszignáció? 

 

2 

3 ülés + 4 kerék = gépkocsi ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  

tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségét 

igazoló iratok: 

 

13. § (1) Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 

305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék 

teljesítményét az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

jogszabályban (a 275/2013-as Korm. rendeletben) meghatározott módon igazolni 

kell. 
         (2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni 

akkor lehet, ha … 

         (3) Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba 

hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha … 
                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  

tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

13. § (4) A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet 

műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való 

megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni: 

 a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló 

laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez 

alapján kiadott nyilatkozata, 

 b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy 

tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős 

műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

 c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján 

a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

 d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős 

műszaki vezető építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű 

építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki 

irányelv meghatározza, 

 e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri 

rendeletben meghatározott esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 

nyilatkozata. 
                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

54/2012. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  
tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

 
Kivitelezői nyilatkozatok, melyekből egyértelműen ki kell, hogy 

derüljenek a következők: 
• konkrétan milyen terméket építettek be, 
• annak beépítési helye, 
• az előírt és a tényleges tűzvédelmi teljesítményjellemző, a 

tűzvédelmi jellemzőnek való megfelelőséget igazoló 
dokumentum(ok) azonosítójára való hivatkozás, hivatkozás arra,  

    hogy a beépítés annak megfelelően történt, 
• a tűzvédelmi megfelelőséget igazoló  
   dokumentum(ok) mellékletként csatolva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

54/2012. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  
tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

 

Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek 
tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok: 

Tartószerkezeteknél:  
A vonatkozó méretezési műszaki specifikáció (Eurocode) szerinti 

méretezés esetén a tervező nyilatkozata arról, hogy a tervezést, 
méretezést a vonatkozó Eurocode szerint végezte (a nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a méretezéssel biztosított tűzvédelmi paramétert, és 
az épület/szerkezet kialakítása megfelel a tűzvédelmi méretezés során 
az általa  - a tűzvédelmi tervező/szakértő bevonásával - feltételezett, 
figyelembevett peremfeltételeknek (tűzterhelés, hő- és füstelvezetés, 
nyílásfelületek aránya,  tűzmodell, tűzgörbe, környezeti hőmérséklet, 
stb.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

54/2012. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  
tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

 

Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek 
tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok: 

Építési termék/készlet beépítésekor:  

 - teljesítménynyilatkozat  + beépítési nyilatkozat 

                      vagy teljesítménynyilatkozat hiányában 

 - érvényes megfelelőség igazolás + szállítói megfelelőségi  

                                      nyilatkozat + beépítési nyilatkozat 

         vagy a fentiek hiányában 

 - a FMV építési napló bejegyzése (lásd: 275/2013 7.§) 
Figyelem ! Az építményszerkezet is lehet építési termék/készlet ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

54/2012. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  
tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

 

Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek 
tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok: 

Égéskésleltető szer használata esetén: 
   A fa, illetve szövet (égéskésleltetése) kezeléssel történő kedvezőbb 

tűzvédelmi   osztályba kerülése esetén a kivitelezőnek nyilatkoznia kell az 
elért (éghetőségről) tűzvédelmi osztályról, az alkalmazott anyag 
fajtájáról, az alkalmazott anyag tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratról, 
az alkalmazás technológiájáról. Mellékletként a tűzvédelmi megfelelőségi 
iratot csatolni kell. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subheader maximum 1 line 

54/2012. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 

A kivitelező által biztosított dokumentáció  
tartalmi követelményei a használatbavételi eljárásban 

 

Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek 
tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok: 

Tűzállóságot biztosító/növelő eljárás használata esetén: 

 A fémszerkezetek tűzállósági határértékét növelő bevonat, burkolat esetén 

a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, az elért tűzállósági határértékről, az 
alkalmazott bevonat (festék, vakolat), illetve burkolat fajtájáról, az 
alkalmazott anyag tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratról, a fel- illetve 
bevitt fajlagosan felhasznált anyag- illetve rétegmennyiségről. A bevonat 
vastagságát roncsolás mentes méréssel kell igazolni, és a mérés 
folyamatát, valamint eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a kivitelező 
nyilatkozatához kell mellékelni. Mellékletként a megfelelőség-igazolást 
csatolni kell. 
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATOK 

 

Követelmény:  

305/2011/EU rendelet (CPR) III.melléklet 
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Subheader maximum 1 line 



Inkább próbáljuk megérteni! 
Fő cél: „jó” és biztonságos 

épületek épüljenek!  



Építési termék  
beépíthetőségének feltétele 

CPR Rendelet – FORGALOMBA HOZATAL 

 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE 

 (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
 feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
 helyezéséről 

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet – BEÉPÍTÉS, BETERVEZÉS 

 

 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet az építési termék építménybe történő 
 betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
 részletes szabályairól 

 

Csapda! 

Amit legálisan forgalomba lehet hozni, az nem biztos, hogy betervezhető, beépíthető! 

 

 

 

 

hEN, ETA 
Teljesítmény nyilatkozat 
 

Homlokzati tűzterjedés, ÉME, NMÉ, TMI 
 



Szemléletmód változást! 

Előírások hierarchiája amit a 
választásnál követni szükséges 

 
EU-s rendelet 

Ptk. 
Törvények (pl. Tűzvédelmi-, Építési törvény) 
Kormány rendeletek (pl. 275/2013 Korm. r.) 

Miniszteri rendeletek (pl. BM rendelet - OTSZ) 
Önkormányzati rendeletek 

Szabványok 
Irányelvek 

Tervezési program 
Vizsgálati jegyzőkönyv 

Teljesítmény nyilatkozat 
Gyártói ajánlás, prospektus 



Tűzbiztonság 

CPR - Rendelet 

Építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények:  

Mechanikai szilárdság és állékonyság 

Tűzbiztonság 

Higiénia,egészség és környezetvédelem 

Biztonságos használat és 
akadálymentesség 

Zajvédelem 

Energiatakarékosság és hővédelem 

A természeti erőforrások fenntartható 
használata 

 

275/2013. Korm. Rend.  
OTÉK (3)163 Az építménynek meg kell felelnie a 
rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a 
környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem,  

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható 
használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési 
programban részletezett elvárásoknak. 

 

 



Tűzvédelmi teljesítmény  

A követelmények vonatkozhatnak: 

  építési termékre (készletre) 

  egyedi építési termékre 

  építményszerkezetre  

  nem építési termékre 



 



Hol nézzek utána?  

 

Építési termék  

CPR szerint 

(készlet) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=urise

rv:OJ.C_.2014.259.01.0001.01.

HUN  



Hol nézzek utána?  

 

1, 1+, 2 módozatba 

tartozik e a termék? 

http://lex-

index.hu/kereses/Megfelelő

ségi%20tanúsítványa%20é

pítési%20termékeknek/1/2/ 



http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu 





Meglévő építményszerkezetek  

Amennyiben a meglévő épület átalakítása, korszerűsítése, felújítása stb.  
adott esetben funkció váltása akár követelmény szinten is érint meglévő 
építményszerkezetet, annak jogszabálynak való megfelelését igazolni kell! 
 

Igazolás történhet: 
 
•rendelkezésre álló, a megfelelés igazolására 
alkalmas dokumentumokkal 
•Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvényben 
foglaltak alapján 
•Tv. törvény által biztosított  
tűzvédelmi  tervezői/szakértői nyilatkozattal 

Új OTSZ !!!!  Kockázati osztály – követelmény! 



Meglévő építményszerkezet 

• Az építményszerkezetet a hatályos műszaki előírások szerint 
kell értékelni, hogy az adott építményszerkezetre, az építmény 
adott rendeltetése, besorolása szerint milyen tűzvédelmi 
követelmények vonatkoznak.  

• Ezt követően azt kell értékelnie a szakértőnek, hogy a 
tervezett átalakítás, bővítés, felújítás, helyreállítás, 
korszerűsítés, rendeltetésmódosítás során milyen tűzvédelmi 
követelményeknek kell megfelelnie az adott 
építményszerkezetnek (szintén a hatályos műszaki előírások 
szerint).  

• A két értékelés összevetésével kell megállapítani, hogy 
szigorodtak-e az építményszerkezetre vonatkozó tűzvédelmi 
követelmények vagy nem. Ha nem szigorodtak, a tűzvédelmi 
szakértő vagy tűzvédelmi tervező tehet nyilatkozatot az 
építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való 
megfelelőségéről. 
 



A fő kérdés: 
Kié a felelősség? 

• Megrendelő 
• Építész tervező 
• Statikus tervező 
• Szakági tervező 
• (Tűzvédelmi tervező) 
• Kivitelező 
• Felelős műszaki vezető 
• Műszaki ellenőr 

 
• Forgalmazó 
  A lényeg ne mi legyünk azok, ha valami nem megfelelő! 



Teljesítmény jellemző 

CPR Rendelet (275/2013)– GYÁRTÓ ADJA MEG 

 Az alapvető jellemzők közül legalább egynek (relevánsnak)  a 
teljesítménye, amelyet szintekkel, osztályokkal, vagy  leírással 
kell megadni 

 

275/2013. Korm. rend.  - TERVEZŐ ADJA MEG 

 A tervező az építési termék elvárt műszaki teljesítményét, az 
 alábbiak figyelembevételével határozza meg 

a) építményben való felhasználásának módja, 

b) az építésből, használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, 

c) az építményt érő várható hatások, 

d) jogszabályokban meghatározott követelmények és szakmai szabályok 



Teljesítmény jellemző 

Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott 

az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a beépítésre szánt 

termék teljesítménynyilatkozata tartalmazza a követelménynek való 

megfelelést igazoló termékjellemzőt. 

 

Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, 

amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek 

összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési 

helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény 

teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott 

szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. 
 

Csapda! 

Hiába lenne jó egy termék, ha nem tartalmazza a teljesítmény nyilatkozata a megfelelést 
igazoló teljesítmény jellemzőt, nem építhető be.  A gyártó forgalomba hozhat egy 
termékjellemzővel, de ez sok esetben nem elég a beépítéshez, betervezéshez! 



Alapvető elvárás 

Biztonságos épületek kerüljenek megépítésre, amelyek 
megfelelnek az építményekkel szemben támasztott 

alapvető követelményeknek  

 

Tervezés – Felelősséggel 

 

Kivitelezés – Felelősséggel 

 
Tervező tervez, kiválaszt….  

Kivitelező megépíti - tervnek megfelelően - amit a tervező megtervezett! 



Polgár jogi felelősség,  
új Ptk.  

• 6:251. § [A tervezési szerződés]  

• (2) A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos 
és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell 
lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére.  

• (3) A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a jogok, amíg a 
terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás 
teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.  

• (4) A tervező jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasználását 
akadályozza vagy korlátozza.  

                                                                                     2014. március 15.-től 



Elégséges információ 

Tervezőnek olyan részletesen kell 
megadnia az építési termékek, 

építményszerkezetek teljesítmény 
jellemzőit, hogy azokból 
kiolvashatóak legyenek a  

követelmények kielégítéséhez 
szükséges termék jellemzők! 

 
Csapda! 

Kereskedelmi forgalomból beszerezhető termékre 
(vagy azokból készíthető szerkezetre) vonatkozzon.   

Terv hibája ha hiányos,  

nem kellően részletes!  



• 3. A kivitelezési szerződés 

• 6:252. § [A kivitelezési szerződés] 

• (1) Kivitelezési szerződés alapján a kivitelező építési, szerelési munka 
elvégzésére és az előállított mű átadására, a megrendelő annak 
átvételére és díj fizetésére köteles. 

• (2) A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a 
hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő kötelezettsége. 

• (3) A kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a 
szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv 
felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely 
hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, 
a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. 



Étv. 33. § (1)   A tervező felelős: 
a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a 

                                                                               kivitelezési terveket is) 

 aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

 ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 

 ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és 
természeti örökség megóvásáért, 

b)  

c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a 
tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és 
jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,  

           (ide értve a TŰZVÉDELMI TERVEZŐT, SZAKÉRTŐT is) 

d)   a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik 
összehangolásáért. 

 

Az építménnyel szemben előírt alapvető 

követelményeket a tervezési programban 
kell rögzíteni. (szigorúbb követelmények is 

rögzíthetőek, pl. biztosítási, felhasználási okból, 
itt kell bevonni a szakági tervezőt is.) 



• Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletet 

• (5) Az R4. 8. melléklet I. rész 1.1.9. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

• (Építészeti műszaki leírás, ismerteti az építményre vonatkozó, 
a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat:) 

• „1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki 
megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi 
kockázati osztályát,” 



Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység 
megvalósításához szükséges tervezési programot, terveket, 
dokumentumokat tartalmazza. 
 
A tervezési munkára tervezési szerződést kell kötni, melyre 
2014.március 15.-től az új Polgári törvénykönyv előírásai az 
irányadóak! FELELŐSSÉG!  
 
A tervező a szerződésben meghatározott esetben és módon vehet 
igénybe társtervezőt, illetve szakági tervezőt. 
Tervező csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői 
munkát, amelyhez megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal 
rendelkezik.  

A tűzvédelmi tervezés  
szaktevékenység 

Nem mindegy kivel szerződik a szakági tervező! 



4. § (1) A tűzvédelmi szakértő, tervező csak akkor tehet nyilatkozatot az 
építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről, ha 

a) meglévő építmény esetén az építményszerkezetre vonatkozó tűzvédelmi 
követelmény nem szigorodik az átalakítás, bővítés, rendeltetésmódosítás miatt, 

b) új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való 
megfelelőségét korábban már igazolták és az igazolt teljesítményű 
építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely annak 
tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül. 

 (2) A tűzvédelmi szakértő a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább 
egyikén alapuló részletes indokolással ellátni: 

  a) számítás, 

  b) laboratóriumi vizsgálat, kísérlet, 

  c) szimuláció, 

  d) tudományos kutatás eredménye, vagy 

  e) az a)-d) pontokban foglaltak elemzése, értékelése.  

Tűzvédelmi szakértői,  
tervezői nyilatkozat 

  



Miként jelenik meg a  
tűzvédelmi teljesítmény? 

 
Engedélyezési terv:  
 Követelmény érték - megfelelés 
Engterv ha kivitelezési dokumentáció is egyben:  
 Konkrét teljesítmény jellemző, termék 
Kivitelezési dokumentáció: 
 Konkrét teljesítmény jellemző, termék, „méretezés” 
E-napló: 
 Teljesítmény jellemzők igazolása 
 
Az e-építés rendszerében megjelenő elvárt és igazolt 
teljesítmény jellemzőknek azonos tartalmúaknak kell 
lenniük! 



Engedélyezési terv 

Az engedélyezési tervben a tervezőnek a igazolnia kell, hogy 
az építmény megfelel az alapvető követelményeknek.  
(+ a jogszabályok által + a tervezési programban előírt  
   követelményeknek ) 
 
Tűzvédelmi tervező a követelményt + építményszerkezet 
típusát adja meg elsősorban a tervezőnek, ami mint elvárt 
teljesítmény jellemző kerül feltüntetésre. 
 
Hatóság azt vizsgálja, kielégítették-e a követelményeket! 
 
Pl.: Nem elég megadni egy falra vonatkozó REI 120 értéket, azt is meg kell adni, 
       hogy a szerkezet tűzfal, tűzgátló fal, vázkitöltő fal, stb.-e. 



A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben 
és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a 
megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka 
szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez 
szükséges.  
 
Tervezőnek nyilatkoznia kell többek között: 
   A Jogszabályoknak való megfelelésről 
   Az engedélyezési és kiviteli terv összhangjáról 
   A betervezett építési termékek műszaki teljesítményéről 
 
Tervező felelős az általa készített dokumentáció 
megvalósíthatóságáért, az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező 
termékek kiválasztásáért! 

Kivitelezési dokumentáció 



Tervező koordinálja a szakági tervezőket, instrukciójuk 
alapján kiválasztja a megfelelő építési termékeket, 
amelyekből az építményszerkezetek megvalósíthatóak. 

 

 

 

Kivitelezési dokumentáció 

Tűzvédelmi tervező az 
engedélyezési tervben nem 
részletezett építési termékek 
tűzvédelmi teljesítmény 
jellemzőjét, vagy adott 
esetben konkrét terméket 
határoz meg. 



Kivitelezési szerződés 

Ha nem készül terv: 

Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály 
követelményt állapít meg, építészeti-műszaki 
dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki 
teljesítményét az (1) bekezdésben meghatározott 
szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint az építési 
szerződésben kell meghatározni. 

 
Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 



 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről ide vonatkozó 

módosított részei 

9. § (10) A tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az 

építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt műszaki 

teljesítményeket - az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt 

teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti. 

(11) Ha a tervezési program vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki 

dokumentáció nem vagy nem teljes körűen tartalmaz információt az alkalmazandó 

építési termékek elvárt műszaki teljesítményére vagy azok nem felelnek meg a 

szabványokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, a kivitelezési terveket 

készítő tervező az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése érdekében 

jogosult az elvárt teljesítményadatok módosítására. 

Csere-bere 



(2) A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a 

tervdokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel 

rendelkező építési terméket kell beépítenie. 

 

(3) Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a 

tervdokumentációban nem került meghatározásra az elvárt teljesítménye, az 

építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett a tervező, a 

kivitelező és az építtető közösen gondoskodik. 

 

(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés 

során más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési 

terméket a 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A 

tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét 

és körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell. 

Csere-bere 



E-napló  
Elektronikus építési napló 

Mi képezi részét az e-naplónak, a teljesség igénye nélkül?  

-Tervnapló 

-Elektronikus alvállalkozói lista 

-Szerződések 

-Felmérési napló (elszámolás alapja) 

-Elektronikus jegyzőkönyvek (átadás-átvétel) 

-Hulladék nyilvántartó lap 

-Megvalósulási dokumentáció 

-Kezelési és karbantartási útmutató 

-Hatósági engedélyek, dokumentumok, nyilatkozatok 

-Jótállási dokumentumok 

-Teljesítmény nyilatkozatok,  

-Megfelelőséget igazoló dokumentumok 
-Eltérés esetén az eltérést tartalmazó tervek… stb. 

Az igazolást az arra jogosultnak kell megtenni, feltölteni! 

https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/


 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi 

szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról…….. 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg 

tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget 

meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai 

felhasználását végzők. 

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-

vezetők. 

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, 

felülvizsgálatát végzők. 

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, 

felülvizsgálatát végzők. 

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők. 



Szakágak: 
 
Építész tervező 
 
Tűzvédelmi tervező, szakértő 
 
Gépész tervező 
 
Statikus 
 

Követelmény  
az engterven EI 90. 

Mi a helyzet a kiviteli tervvel?  
 



Mihez rögzítem? 



Min vezetem át? 



Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 

 
Lestyán Mária  
építész tervező   

+ 36 30 474 1702   
maria.lestyan@rockwool.com 

  
Mészáros János  
tűzvédelmi tervező  
+ 36 30  933 0504  

mebartbt@t-online.hu 


