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Nulladik mese

Megcsörrent a telefonom… (1)  első mese:  

Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség. Ajtó is kell?  Hostel is lesz a meglévő 

lakóházban.

Megcsörrent a telefonom… (2)  második mese:

Tűzvédelmi dokumentációra és megfelelőség igazolásokra van szükség.

Meg FMV nyilatkozatra is…    Elkészült a kettő szabályozással korábban 

engedélyezett lakóház-átalakítás.

Megcsörrent a telefonom… (2)  harmadik mese:

Össze kellene rakni a használatbavételhez a „tűzoltósági átadási 

dokumentációt”.  Ja, és a statikus is nyilatkozzon!  Hmmm. De hogy lesz a fa 

fedélszerkezetből „nem éghető” tetőfödém tartószerkezet? És ki adjon 

teljesítménynyilatkozatot a tűzállósági teljesítményt biztosító szerelt tűzvédő 

(gipszkarton) burkolatról?  Vagy inkább magáról a szerkezetről? 

Álom és valóság





Létesítési folyamat:

Projektelőkészítés

Tervezés

Engedélyezés

Megvalósítás

Átadás

Üzemeltetés

Szempontok:

Vágyak-szándékok

Lehetőségek

Költség

Idő

Előírások

Stb.

Építési projekt



ÉPÍTTETŐ

és képviselői

FINANSZÍROZÓ

ÉPÍTTETŐ

és képviselői

TERVEZŐ

és munkatársai

KIVITELEZŐ

és alvállalkozói

ÜZEMELTETŐ

és használó(k)

FINANSZÍROZÓ

HATÓSÁG(OK)

és szakhatóságok

ÜZEMELTETŐ

és használó(k)

TERVEZŐ

és munkatársai

KIVITELEZŐ

és alvállalkozói

Résztvevők



A projektek résztvevői:

Megrendelő (képviselője)

Tervező(k)

Beruházó (képviselői)

Kivitelező(k)

Felelős műszaki vezető

Műszaki ellenőr

Hatóságok

Üzemeltető(k)

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

FOLYAMATÁNAK RÉSZTVEVŐI

(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  III.fejezet, 6.§)

Az építtető, a beruházáslebonyolító, a tervező

(a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági 

tervezőt is), a vállalkozó kivitelező, 

a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, 

az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, 

valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátor 

kötelesek együttműködni a kivitelezési folyamatok 

megvalósítása érdekében.

Résztvevők



Projektelőkészítés

Tervezés

Engedélyezés

Megvalósítás

Átadás

Üzemeltetés

Folyamat



ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

CPR (305/2011/EU 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

OTÉK (253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet)

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 program elvárásainak.

Követelmények



Ki, mikor, miképpen? 

TERVEZŐ  a terv készítésekor (engedélyezési – kivitelezési – megvalósulási)

KIVITELEZŐ  az építés során (építési napló – átadási dokumentáció)

És a felelős műszaki vezető (FMV) ?          És a műszaki ellenőr (ME) ?

312/2012.(XI.8.) Korm. r.  erről nem rendelkezik (legalábbis konkrétan nem…)

191/2009.(IX.15.) Korm. r.  RENDELKEZIK!

491/2017.(XII.29. Korm. r. a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések 

létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól  RENDELKEZIK!

A megfelelőség igazolása



… továbbá 

275/2013. (VII. 16.) Korm. r. az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól

Ttv. 13. § (1)…(3)  az építési és tűzoltó-technikai termékek forgalomba 

hozatalának, beépítésének szabályairól

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

építményszerkezet megfelelőség-igazolási módozatairól

Ki, mit ?



ÉPÍTTETŐ feladata  191/2009 szerint…

7. § (2) c) a kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban 
foglaltak betartatása

TERVEZŐ feladata  191/2009 szerint…

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.

KIVITELEZŐ feladata 191/2009 szerint…

12. § (2) h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az 
alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre 
bocsátása,

12. § (2) o)  az építési tevékenység megvalósítása során legalább a 
kivitelezési dokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel 
rendelkező építési termék beépítése.

Ki, mit ?



FMV feladata  191/2009 szerint…

13. § (3) a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és 

minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, 

műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági 

előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, 

azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

13. § (3) b)  az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása (ha erre a 

kivitelezőtől megbízást kapott),

13. § (3) d)  a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a 

technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

13. § (3) p)  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.

13. § (5) b)  a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős 

műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős 

műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.

Ki, mit ?



ME feladata  191/2009 szerint…

16. § (2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység 

teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági 

előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

16. § (3) b)  az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési 

munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély 

és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a 

kivitelezési dokumentáció alapján,

16. § (3) g)  az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a 

műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a 

vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának 

bejegyzése az építési naplóba.

16. § (3) j)  a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai 

meglétének ellenőrzése,

16. § (3) m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

Ki, mit ?



A végén minden rendben lesz,

ha nincs rendben, 

akkor még nincs vége!

Mottó…



Beépítési nyilatkozat



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…

Bfl, s1



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…

Ez a feltétel a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT-on már nem szerepel!



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…



Nem mind arany…

Megjegyzés:  Nincs 3.3 pont a dokumentumban!



A jelenlegi FMV és ME állomány tudása, 
felkészültsége és szakmai tapasztalata nem 
teszi lehetővé a kivitelezési folyamat és a 

beépítésre kerülő építési termékek, 
építményszerkezetek előírt tűzvédelmi 

jellemzőinek szükséges szintű ellenőrzését és az 
előírásos megfelelőség igazolást!

Tézis



Tennivalók

Az MMK tűzvédelmi tagozata törekszik arra, hogy 

megszülessen a „tűzvédelmi FMV és ME” jogosultság.

Lehetőségek:

1. A 266/2013.(VII.11.) Korm. r. módosíttatása

2. A 375/2011.(XII.31.) Korm. r. módosíttatása

További lehetőség  MINŐSÍTETT KIVITELEZŐ



És akkor talán kevesebb ilyen megoldás születik…



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mészáros János
tűzvédelmi tervező

+36-30/9330504
mebartbt@t-online.hu


