
A felelős műszaki vezetői névjegyzék 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint az 
építési munkahelyen végzett építési-szerelési munkát felelősséggel irányító személy a felelős 
műszaki vezető. A kivitelezés során ő felel a jogerős és végrehajtható építési engedély és a 
hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervek, illetve a jogszabályban meghatározott kivite-
lezési tervek megfelelő megvalósításáért, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szak-
mai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűsé-
géért. 
 
Felelős műszaki vezető csak az a személy lehet, akit a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe 
felvettek. Az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet (továbbiakban: R.) alap-
ján a névjegyzékbe az a büntetlen előéletű  magyar állampolgár, illetve magyarországi tartóz-
kodási engedéllyel rendelkező, illetőleg nemzetközi egyezmény vagy viszonosság hatálya alá 
tartozó külföldi állampolgár vehető fel, aki a rendeletben előírt 

a) szakirányú szakmai képesítéssel, és 
b) szakmai gyakorlati idővel 

rendelkezik. 
 
A névjegyzékbe vétel kérelemre történik. A vízgazdálkodási létesítmények építési munkáinak 
vezetésére vonatkozó kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelőségnél kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 

− a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, 
− a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát, 
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot. 

 
A kérelemben a kérelmező nevét, lakcímét, születési adatait, anyja nevét meg kell jelölni. A 
képesítést igazoló oklevél hiteles másolatát a kérelemhez csatolni kell, vagy az eredeti doku-
mentumot a felügyelőségnek be kell mutatni. 
 
Vízgazdálkodási létesítményeknél felelős műszaki vezető a R. szerint csak az lehet, aki okle-
veles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csator-
názási, vízgazdálkodási üzemmérnöki, felsőfokú technikusi végzettséggel („A” kategória), 
illetve vízügyi, víziközmű-építő, mélyépítő technikusi végzettséggel („B” kategória) rendel-
kezik. 
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely a névjegyzékbe vételnél 6793 Ft, a névjegyzékbevé-
tel meghosszabbításánál pedig 2247 Ft – a felügyelőség 10033001-01711899-00000000 szá-
mú számlájára kell befizetni.  
 
 


