
Tervezői nyilatkozatok 

Építész tervezői nyilatkozat 

a Görbeháza Község Önkormányzata (4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.) 

részére készített Görbeháza, Aradi út 29. szám alatt, az 563 helyrajzi számú telken lévő 

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítése sószobával és belső terasz lefedése 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 

Alulírott Szabó Tamás (3580 Tiszaújváros, Zita út 22.; É3-05-0257) felelős tervező 

nyilatkozom, hogy: 

 
 Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 

környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

 A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
 A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 
 A közlekedési útvonalak akadálymentesítésére vonatkozó előírásokat betartottam. 

 Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. 
§ (3) bekezdésében meghatározott alábbi, a rendeltetésnek megfelelő 
követelményeknek: 

 az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
 a tűzbiztonság, 

 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
 a biztonságos használat és akadálymentesség, 
 a zaj és rezgés elleni védelem, 

 az energiatakarékosság és hővédelem, 
 az élet- és vagyonvédelem, valamint 
 a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

 Az előírt követelmények teljesítésének módjait a műszaki leírásban igazolom. 
 Az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges 

közművekkel rendelkezik (teljesen közművesített). 
 Az általam tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz 

szükséges tartalmát az engedélyezési terv készítésekor az érdekelt közművekkel 

egyeztettük. 
 Az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 

 Az általam tervezett épületrész megfelel az épületenergetikai követelményeknek és 
az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettük. 

 

Tiszaújváros, 2017. november 30. 

 Szabó Tamás 
 okl. magasépítő mérnök 

 É3 05-0257 



Munkavédelmi tervezői nyilatkozat 

a Görbeháza Község Önkormányzata (4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.) 

részére készített Görbeháza, Aradi út 29. szám alatt, az 563 helyrajzi számú telken lévő 

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítése sószobával és belső terasz lefedése 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 

A Görbeháza Község Önkormányzata (4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.) részére 

készített Görbeháza, Aradi út 29. szám alatt, az 563 helyrajzi számú telken lévő 

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 200 fős étteremmel történő bővítése építészeti 

kivitelezési terveinek készítése során figyelembe vettem és betartottam az alábbi 
egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírásokat: 

 a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt) – az egészséget 

nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi 
feltételeit előíró – a létesítésre, kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó – 18-48. 

paragrafusokban foglaltak előírásait; 
 a MI 04-906-86 Munkavédelem, Építési tervek munkavédelmi fejezetei tartalmi 

követelményeit; 

 a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet – az országos településrendezési és építési 
követelményekről /OTÉK/ és a módosítására kiadott 36/2002. (III.7.) Korm. rendelet 
előírásait 

 az 54/2012. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 
 

Nyilatkozomk, hogy az Mvt 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottam. Az Mvt 
18. § (1) pontjának ide vonatkozó része kimondja, hogy „munkahely, ... technológia 
tervezése, kivitelezése, ... továbbá ... anyag ... mozgatása, szállítása ... a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott ... színvonal mellett 
elvárható követelmények megtartásával történhet”. 
 

A tervezés során a fent felsorolt előírásokat maradéktalanul betartottam, azoktól eltérés 
nem vált szükségessé 

 
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tevékenységi körömön belül végeztem. 
 

 
Tiszaújváros, 2017. november 30. 
 

 

 Szabó Tamás 
 okl. magasépítő mérnök 

 É3 05-0257 
 


