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Építési napló összesítő lap 

 

1. Építtető adatai 

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) címe: ............................................................................................................................  

2. Építési helyszín adatai 

a) címe (település, utca, házszám): ....................................................................................  

b) helyrajzi száma: ............................................................................................................  

c) építési vagy bontási engedély ügy- és iratazonosítója: ...................................................  

3. Fővállalkozó kivitelező(k) adatai:  

tevékenysége kezdete (dátum)  ................................... vége (dátum) .................................  

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) nyilvántartási száma: ....................................................................................................  

tevékenysége kezdete (dátum)  ................................... vége (dátum) .................................  

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) nyilvántartási száma: ....................................................................................................  

4. Felelős műszaki vezető(k) adatai: 

tevékenysége kezdete (dátum)  ................................... vége (dátum) .................................  

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) névjegyzéki száma: .......................................................................................................  

tevékenysége kezdete (dátum)  ................................... vége (dátum) .................................  

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) névjegyzéki száma: .......................................................................................................  

5. Építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó adatai (ha tevékenységét 

jogszabály kötelezően előírja, vagy az építtető önként megbízza): 

tevékenysége kezdete (dátum)  ................................... vége (dátum) .................................  

a) neve (elnevezése):.........................................................................................................  

b) névjegyzéki száma: .......................................................................................................  

6. Építési munkaterület átadása a kivitelezőnek (dátum): ................................................  

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

7. Építési munkaterület visszaadása az építtetőnek (dátum): ...........................................  

 .........................................................................................................................................  
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Felelős műszaki vezető nyilatkozata 

 

a) Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az 1. 

melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően, 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. ................  

b) Az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel. ...............................................  

c) A jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott 

építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési 

dokumentációtól eltértek. ..................................................................................................  

Az eltérés felsorolása és szükségességének ismertetése:..........................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) A külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen 

biztosított. .........................................................................................................................  

e) Az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte a külön 

jogszabályban előírt mértéket. ........................................................................................... 

  

f) Az építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési 

tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint 

elszállították. ....................................................................................................................  

g) Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van. ...........  

 

Kelt: .....................................
  

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

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

aláírás 

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található.  


