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A felelOs muszaki vezetO tevt'Skenysege a vllilalkozo (alvaIlalkozo) kivitelezo epftesi
szerzodeseben vaIlalt epitoipari kivitelezesi tevekenysegnek vagy meghatarozott reszenek
iranyitasara terjed ki.
(3) A felelos muszaki vezeto feladata:
a)

az

epftesi-szerelesi

kovetelmenyek),

munkara

vonatkozo

munkavedelmi,

jogszabaIyok

tuzvedelmi,

(szakmai

komyezetvedelmi,

es

minosegi

muemlekvedelmi,

termeszetvedelmi, kozegeszsegtigyi es mas kotelezo hat6sagi eloirasok, tovabba az epftestigyi
hatosagi (letesftesi) engedelyek betartatasa, azok betartasanak az aItala vezetett epftkezesen
valo ellenorzese,
b) az epitesi naplo vezetese, eJienorzese es lezarasa, ha erre a kivitelezotol megbfzast kapott,

c) az epitoipari kivitelezesi tevekenyseg munkafolyamatainak szakszeru megszervezese,
d)

a kivitelezes soran a minosegi kovetelmenyek biztosiwa, a technologiai, a

munkavedelmi es az egeszsegtigyi elofnisok betartatasa,
e) a kitfues helyessegenek, valamint a talajmechanikai es egyeb vizsgalatok megtortentenek

eUen6rzese,
f) a sztikseges minosegi vizsgaIatok es mintavetelek elvegeztetese,

g) az azonnali intezkedest igenylo epitesi mtiszaki feladatok meghatarozasa es iranyitasa,
h) a kivitelezesi tervektOl eltero, nem epitesi (letesitesi) engedelykoteles kivitelezesnek az

epitesi naploban torleno feltlintetese,
i) az epitOipari kivilelezesi tevekenyseg befejezesekor, az epilesi naplo alapjan az a

29012007 Korm. rendelet 5. melleklet szerinti hulladek-nyilvantarto lap kitOitese es az
epiUetOnek torteno atadasa,
j) az epftmeny hasznalatbaveteli (fennmaradasi) engedelyezesehez (bejelentesehez) a felelos

muszaki vezetonek szaktertiletere vonatkoz6 nyilatkozat megtetele,
k) az atadas-atveteli eljarasban es a hasznaIatbaveteli engedelyezesi eljarasban valo

kozremukodes es az ehhez sztikseges nyilatkozatok megtetele.

A ktilon jogszabaly szerint epitestigyi hat6sagi engedelyhez kotott epftoipari kivitelezesi
tevekenysegek befejezeset kovetoen a feleMs muszaki vezetO arrol nyilatkozik, hogy
a) az epftoipari kivitelezesi tevekenyseget a jogeros es vegrehajthato epitesi engedelynek es a

jovahagyott epiteszeti-muszaki tervdokumentaci6nak, valamint
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b) az epitoipari kivitelezesi tevekenyseg, az epi!tes:l-s;;:ereleSi monka szakszerusegenek

ellenorzese a jogeros es vegrehajthato epitesi (letesitesi)

iUetve rnuemlek eseten

oroksegvedelmi hat6sagi engedtHy es a hozza tartoz6 j6vahagyott epiteszeti-miiszaki
dokumenmd6, valamint a kivitelezesi dokumentaci6 alapjan,
c) az epftrneny kitu.zese helyessegenek, sztikseg eseten a taIajrnechanikai, komyezetvedelmi
es egyeo felrnenSsek, vizsgalatok megtortentenek ellen6rzese,
d) az epitesi napI6(k) ellenorzese, a bejegyzesek es egyeb jegyzokonyvek eIJenjegyzese,

eszrevetelezese,
e) a hibak, hianyossagok, elteresek feltiintetese az epitesi napl6ban,

f) a miiszaki, illetve gazdasagi sztiksegessegb6J indokolt tervvaltoztatasokkal kapcsolatos

javaslatok megtetele az epfttet6 reszere,
g) a munkak eltakarasa elOU azok mennyisegi es minosegi ellenorzese,
h) az atadas-atveteli es a birtokbaadasi eljarasban val6 reszvetel,
i) egyes epftmenyfajtak muszaki teljesftmeny-jellemz6inek ellen6rzese, a technol6gi<ivaI

osszefiigg6 biztonsagi el6fnisok betartasanak ellen6rzese,
j) a beepiteU anyagok, kesztermekek es berendezesek megfeleloseg-igazolasa meglt~tenek

ellenorzese,
k) a miiszaki ellen6ri feladatok elvegzesenek dokumentalasa az epftesi naploban,

l) miiszaki kerdesekben az epfttet6 d6nteseinek el6keszftese,
m) muszaki kerdesekben javaslattetel (pI. szakert6 bevomisara),
n) penziigyi elszamolasok, felmeresek ellenorzese,
0) teijesltesigazoias.

EPiTESI NAPLO

Az epitesi naplo az epitoipari kivitelezesi tevekenyseg megkezdeset61 annak befejezeseig
vezetett, hatosagi es birosagi eljarasban felhasznalhato, frasos dokumentacio, amely
idorendben tartaImazza a szerzOdes targya szerinti epitoipari kivitelezesi tevekenyseg, illetve
az epitesi-szerelesi munkak adatait es a munka menetere, megfelel6segere es
dokumentumaira (pi. tervrajzi kiegeszftesek) vonatkozo vagy az elszamolashoz sziikseges
jelentos tenyeket.
A vallaIkozo kivitelezo altaI vezetett epftesi naplot az epftteto, epfttet6 megbizasa aIapjan az
epftesi miiszaki ellenor vagy beruhazaslebonyo!fto; az aIvaIlalkozo kivitelez6 altai vezetett
epitesi napiot a vallalkozo kivitelezo - az epft6ipari kivitelezesi tevekenyseg vegzesenek
ideje alatt - a szerzodesben meghamrozoU idokozonkent, de legahibb 10 naponkent
ellenorzi, iIletve abban eszreveteleit rogzfti.

Az epitesi napl6t a 290/2007. Korm. rendelet 2. melleklet szerinti tartalommal es
formaban kell vezetni.
Az epftesi napl6t az epftoipari kivitelezesi tevekenyseg vegzesenek ideje alatt az epftesi

munkateriileten hozzaferheto helyen kell 6rizni, innen a napl6 csak hat6sagi, bfr6sagi
eljarasban val6 felhasznilas celjab61 vihet6 el. A hat6sagi, bfr6sagi eljaras ideje alatt a
bejegyzeseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat az epftesi napl6hoz kell melIekelni. Ha az
epftesi napl6 elvesz vagy megsemmisiil, errol jegyz6konyvet kell felvenni, es a napl6t a
rendelkezesre ill6 adatok alapjan haladektalanul ujra fel kell fektetni.

Az epitesi napl6 mellekletei:
a) a jogeros es vegrehajthat6 epitestigyi hat6sagi (muemlek eseten oroksegvedelrni hat6sagi)

engedely es a hozza tartoz6, j6vahagyott, engedelyezesi zaradekkal ellatott dokumentaci6,
b) az ellenorz6 hat6sagok iltal keszitett okiratok,

c) a hasznalatbaveteli engedelyezesi eljarashoz sztikseges felelos muszaki vezet6i nyilatkozat,
d) a felmeresi napl6,
e) a vallalkoz6, illetve alvillalkoz6 kivitelez6 iltal vezetett vagy vezettetett egyeb napl6k,

f) a tervezoi miivezeto altai atadott tervrajzok,
g)

a megfelelOseg igazolasok nyilvantartasa,

h) a kivitelezessel kapcsolatos egyeb jegyzokonyvek, tervrajzok, szamftasok es okiratok.

Az epitesi napl6 cimoldalbOl, sorszamozott es azonosit6 jellel ellatott nyilvantartasi resz
lapokb61 es folyamatosan szamozott napl6reszbol all. Az epftesi napl6ba a bejegyzeseket
ugy kell megtenni, hogy azon kesobb eszrevehetetlentil ne lehessen viltoztatni vagy a
bejegyzest eltavolftani. Az epftesi napl6 nyilvantartasi resz lapjait az epftesi napl6
megnyitasakor kell kitOlteni es a nyilvantartasi resz tartalomjegyzekebe sorszam es azonosit6
jel szerint nyilvantartasba venni. A meg nem ismert adatokat azok tudomasra jutasakor kell
felvezetni es a nyilvantartasi n!szhez csatolni. A nyilvantartasi resz lapjait annak kitbItesekor
datummal kell ellatni, valarnint az epfttetonek es a villalkoz6 kivitelezonek - ha az epftesi
nap16t az alvallalkoz6 kivitelezo vezeti a villalkoz6 kivitelezonek es az alvillalkoz6
kivitelezonek - ala kell fmia. Az epftesi napla mellekleteirol az epitesi napla nyilvantartasi
reszeben sorszamozott jegyzeket kell vezetni.

A napl6reszt naponta, naprakesz allapotban kell vezetni. A napl6resz "napi jelentes"
rovatanak adatait akkor is minden nap ki kell tOiteni, ha az epitesi munkahelyen
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