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A 45/1997.(XII.29.) KTM és a 46/1997(XII.29) KTM rendeletekben foglalt építési, bontási,
bővítési és használatba vételi eljárásokkal kapcsolatos előírások, valamint a 290/2007 (X.31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján
mint tervező kijelentem
hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az
Étv. 31§-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos
településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak.
Továbbá kijelentem az alábbiakat:
 a kötelezően alkalmazni elrendelt nemzeti és helyi rendeletek előírásait,
 a többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK
előírásait,
 a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról,
 az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények előírásait figyelembe
vettem.
 a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodásról szóló törvény idevonatkozó rendelkezéseit,
 az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
 a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről,
 a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól,
 a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
 a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,
 a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról,
 a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról,
 122/2004 (X.15.) GKM rendelet,






80/2005 (V.11) GKM rendelet -a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és
a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről,
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet,
203/1998 (XII.19.) Kormányrendelet Vhr. 19/A. B.§-a,
a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben foglaltak szerint állítottam össze a
dokumentációt.
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