
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara Elnökségének 

4/2007/EH (VIII. 17.) számú határozata az általa m ködtetett építészeti-m szakiű ű  

tervtanács ügyrendjér lő

A Területi Építész Kamara

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
(továbbiakban:  Étv.)  5.  §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt  felhatalmazás,  valamint  a 
252/2006.  (XII.  7.)  Kormány  rendelet  10.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  általa  működtetett 
Tervtanács ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Általános elvárások

1. § A tervtanács feladata különösen:
(1)  A  településrendezési  eszköz  hiánya  vagy  hiányos  szabályozása  esetén  az 

illeszkedési szabályok érvényesülésének el segítése, továbbáő
(2) a településrendezési környezet, a táj- és településkép
(3) a beépítési-, vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg
(4) az építészeti örökség és az építészeti értékek (építészeti min ség)ő
védelme, valamint
(5) az építészeti-m szaki tervek szakszer ségének, magas színvonalának biztosításaű ű
(6)  egyéb  fontos  építésügyi  (településrendezési,  településképi,  környezetalakítási, 

akadálymentes környezetalakítási, építészeti-m szaki) célok érvényre juttatásaű

A Tervtanács területi hatálya

2. § (1) Illetékes a Tervtanács minden olyan települési  önkormányzat közigazgatási 
területén, ahol jelen határozat érvénybelépésekor sem egyedül, sem társulásos formában 
nem m ködtetnek helyi építészeti-m szaki tervtanácsot.ű ű

(2)  Minden olyan  település  közigazgatási  területén,  amely  jelen  határozat  érvénybe 
lépése  után  szünteti  meg  akár  egyedileg,  akár  társulásos  formában  m ködtetettű  
tervtanácsát.

(3) A (2) bekezdés szerinti változást a települési önkormányzat köteles haladéktalanul 
bejelenteni a Területi Építész Kamarának (252/2006 Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés).

A Tervtanács feladatköre

3. § (1) A Tervtanács feladata, hogy véleményezze:
a)  a  m emléki  jelent ség  területen,  a  m emléki  környezetben,  valamint  aű ő ű ű  

világörökség területen, az országos jelent ség  védett természeti területen, a Natura 2000ő ű  
területen, a kiemelt üdül körzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt állóő  
területen megvalósuló

aa) 5000 m2 összes szintterületet elér , de a 10 000 mő 2  összes szintterületet meg nem 
haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetés , továbbáű
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ab)  2000 m2 összes szintterületet elér , de a 3000 mő 2  összes szintterületet meg nem 
haladó egyéb rendeltetésű

új épület építési engedélyezéshez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló 
elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-m szaki terveket;ű

b)  jogszabállyal  építésügyi  hatósági  engedélyhez  kötött  építési  tevékenységek 
engedélyezéséhez szükséges építészeti-m szaki terveket, amelyeknek a tervtanács általiű  
véleményezését - a helyi építészeti értékek védelme és a településkép alakítása érdekében 
- a települési önkormányzat rendeletében el írta.ő

(2) azokat a terveket, amelyeket az I. fokú építésügyi hatóság kijelöl
(3) azokat a terveket, amelyeket a benyújtásra jogosult vagy a tervez , vagy az építtető ő 

kérésére a Tervtanács Elnöke kijelöl
(4) a településrendezési szerz désben szerepl  épületek és építmények terveitő ő
(5) védelem alatt ((1) a) pont) nem álló területen 2000 m2 � t elér , de 10.000 mő 2 összes 

szintterületet  meg  nem haladó  méret  új  épület  építésügyi  hatósági  engedélyezéséhezű  
szükséges építészeti-m szaki terveket.ű

(6)  Ugyanazon  ténybeli  állapot  mellett  azonos  építészeti  megoldást  tartalmazó 
tervdokumentáció ismételten nem bírálható el.

A Tervtanács összetétele

4.  §  (1)  A tervtanács  -  az  építészeti-m szaki  tervezésben magas  szint  elméleti  ésű ű  
gyakorlati  ismeretekkel  rendelkez  -  természetes  személyekb l álló  szakmai tanácsadóő ő  
testület.

(2) A tervtanács elnökb l és tervtanácsi tagokból áll,  akik a tervtanácsi tárgyalásonő  
szavazati joggal rendelkeznek.

(3) A tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:
a) a tervtanács elnöke,
b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil szervezetek,
c) a szakterületileg érintett fels oktatási intézmények,ő

valamint
d)  az  országos  és  nemzetközi  védelem  (világörökség  védelme,  m emlékvédelem,ű  

természetvédelem,  környezet-  és  tájvédelem)  elrendelése  tekintetében  illetékességgel 
rendelkez  miniszter.ő

A tervtanács tagjainak száma legalább 15, legfeljebb 20 f  lehet.ő

A Tervtanács elnöke

5.  §  (1)  A tervtanács  elnöke a  területi  építész kamara  elnöke,  vagy a kamara által 
felkért kamarai tag.

(2)  A  tervtanács  elnökét  az  Elnökség  bízza  meg.  A  tervtanács  elnökévé  a 
településtervezési,  az  építészeti-m szaki  tervezési  és  az  építésügyi  m szaki  szakért iű ű ő  
jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott  fels fokú szakirányúő  
végzettséggel  és  legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal  rendelkez  személy bízhatóő  
meg.

(3)  A  tervtanácsi  elnöki  kinevezés  négy  évre  szól,  amely  meghosszabbítható.  A 
tervtanácsi elnöki megbízása megsz nik a szakmagyakorlási jogosultság, illetve a kamaraiű  
tagsági jogviszony megsz nésével.ű

(4) A tervtanács elnökének feladata:
a) javaslattétel 
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aa) a titkár és tervtanácsi tagok megbízására,
ab) a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására;
b)  a  tervdokumentáció  áttétele  a  feladatkör  és  m ködési  terület  szerint  illetékesű  

tervtanácshoz a titkár javaslata alapján;
c)  szükség  esetén  a  titkár  javaslata  alapján  a  tervdokumentáció  rövidített,  vagy  - 

amennyiben készült - digitálisan rögzített változatának a tervdokumentáció benyújtóitól 
történ  bekérése;ő

d) a tervtanácsi tárgyaláson részt vev  tagok kiválasztása;ő
e) a tárgyalandó témáktól függ en bíráló kijelölése;ő
f) a tervtanácsi munka irányítása, a tárgyalás vezetése;
g) a tárgyaláson elhangzott vélemények szóbeli összefoglalása a jegyz könyv számára;ő
h) a tervtanácsi állásfoglalás kiadmányozása.
(5)  A (4)  bekezdés  a)-e)  pontjaiban  meghatározottak  az  elnök kizárólagos,  át  nem 

ruházható  jogkörét  képezik,  további  jogköreit  az  ügyrendben  meghatározottak  szerint 
átadhatja.  Tartós  akadályoztatása  esetén  a  tervtanács  titkárának  kezdeményezésére  az 
elnök helyettesítésére megbízás (2) bekezdésben foglalt rendje szerint kerül sor.

A tervtanács titkára

6. § (1) A tervtanács titkárát a tervtanács Elnöksége nevezi ki. A titkár kinevezése négy 
évre  szól,  amely  meghosszabbítható,  illetve  megsz nik  a  munka-,  valamintű  
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megsz nésével.ű

(2)  A  titkár  megfelel  fels fokú  szakirányú  végzettséggel,  valamint  közigazgatásiő ő  
alapvizsgával vagy azzal egyenérték  vizsgával rendelkez  személy.ű ő

(3) A titkár
a) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását,
b) javaslatot tesz az elnöknek a kérelem és a hozzá tartozó tervdokumentáció feladatkör 

és m ködési terület hiánya miatti áttételére,ű
c)  vizsgálja, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti 

kötelez  tartalmi elemeket,ő
d) szükség esetén a hiánypótlásra szólítja fel a tervdokumentáció benyújtóját,
e)  meghívja  a  tervtanácsi  tárgyalás  résztvev it ezen  ügyrendben foglaltaknak és  aző  

elnök döntésének megfelel en,ő
f) vezeti és összeállítja a jegyz könyvet,ő
g)  el készíti  az  elnöknek  kiadmányozásra  a  tervtanácson  elhangzottak  alapján  aő  

tervtanács állásfoglalását,
h) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi állásfoglalást,
i) végzi a tervtanács m ködésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,ű
j)  kezdeményezi az Elnökségnél az elnök tartós akadályoztatása esetén a helyettesítés 

megoldását,
k)  bekérheti  a  tervezés  tárgyától,  az  építmény  jellegét l  és  a  védettség  típusátólő  

függ en:ő
ka) a tervezési területr l és környezetér l készült fotókat,ő ő
kb) fotómontázst,
kc) a homlokzat-színezés dokumentálását, és
kd) makettet, távlati képeket stb.
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A tervtanácsi tag

7.  §  (1)  A  tervtanács  tagja  -  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  -  a 
településrendezési-tervezési,  az  építészeti-m szaki  tervezési  és  az  építésügyi  m szakiű ű  
szakért i  jogosultság  szabályairól  szóló  külön  jogszabályban  meghatározott  fels fokúő ő  
szakirányú végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkez  természeteső  
személy lehet.

(2) A 4.  § (3) bekezdés  d)  pontjában meghatározott  m emléki  védelem elrendeléseű  
tekintetében illetékes miniszter javaslatára kinevezett tervtanácsi tag fels fokú szakirányúő  
végzettséggel rendelkez  m vészettörténész is lehet.ő ű

(3)  A  tervtanács  tagjait  a  tervtanács  Elnöksége  bízza  meg.  A  tervtanácsi  tagok 
megbízása négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a megbízást kizáró körülmény a 
kinevezést követ en merül fel, az Elnökség a megbízást visszavonja.ő

(4) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag.

A bíráló

8.  §  (1)  A tervtanács  elnöke  az  egyes  szakkérdések  tisztázása,  illetve  a  tervtanács 
megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

 (2) A bírálóra a tervtanács tagjára vonatkozó az 7. § (1)-(2) bekezdés szerinti szakmai 
feltételek az irányadók.

(3)  A  bíráló  feladata  a  tervtanácsra  benyújtott  tervdokumentáció  írásos  bírálatának 
elkészítése.  A  bírálat  elkészítésére  elegend  id t,  de  legfeljebb  10  munkanapot  kellő ő  
biztosítani.

Összeférhetetlenségi szabályok

9. §  (1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a 
tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervez je, valamint annakő

a) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja alapján hozzátartozója,

b)  a tervdokumentáció benyújtását megel z  egy éven belül szerz i jogi védelem aláő ő ő  
es  alkotás tekintetében szerz társa vagy munkatársa volt,ő ő

c)  munkatársa,  illetve  gazdasági  társaságban  tulajdonostársa,  a  tulajdonában  álló 
gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d)  tulajdonában  lev  gazdasági  társaság  alkalmazásában  vagy  azzal  megbízásiő  
jogviszonyban álló tervez .ő

(2)  A  tervtanácsban  nem vehet  részt  az,  akit l  nem várható  el  az  ügy  tárgyilagoső  
megítélése.

(3) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a tervtanács ügyrendje 
rendelkezik.

(4) A bíráló, az elnök, a tag, valamint a titkár legkés bb az ok felmerülését l számítottő ő  
3 napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az 
összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzést l számítottő  
nyolc  napon,  de  legkés bb a  tervtanácsi  eljárás  megindulásától  számított  hat  hónaponő  
belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vev , valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintettő  
személy is bejelentheti.
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A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok

10. § (1) A tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak a külön jogszabály szerint 
építésügyi  hatósági  engedélyhez  kötött,  és  a  3.  §  -ban  meghatározott  építmények 
építésügyi  hatósági  engedélyezési  tervdokumentációjából  az  alábbi  munkarészeket  kell 
tartalmaznia:

a) m szaki leírás,ű
b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
c) az eltér  szintek alaprajza,ő
d) metszetek, a megértéshez szükséges mértékben,
e) valamennyi homlokzat,
f) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
g) a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre 

vonatkozó kivonata.
 (2) Az építészeti-m szaki tervtanácshoz benyújtott  tervdokumentációhoz mellékelniű  

kell a tervdokumentáció benyújtójának és tervez jének nevét vagy elnevezését, valamintő  
címét,  illetve  székhelyét  tartalmazó  írásbeli  tájékoztatást,  valamint  a  tervezési 
jogosultságának megnevezését és az azt igazoló okirat számát.

A tervtanácsi eljárás rendje

11. § (1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.
(2) A tervdokumentációt két példányban, papír alapon kell benyújtani.
(3) Amennyiben a tervdokumentáció digitális adathordozón is benyújtásra kerül, papír 

alapon a (2) bekezdésben meghatározotthoz képest eggyel kevesebb példányszámban kell 
benyújtani.

(4) Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az e rendeletben el írtő  
tartalmi  követelményeknek  a  tervtanács  titkára  3  munkanapon  belül  egy  alkalommal 
legfeljebb 15 napos határid vel hiánypótlásra szólíthatja fel a benyújtót. A hiánypótláső  
ideje nem számít bele a véleményezési határid be.ő

(5)  A  benyújtott  tervdokumentációt  a  tervtanács  tagjai  és  a  meghívott  résztvev kő  
számára a tárgyalás el tt legalább 5 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhet vé kellő ő  
tenni. A bírálók szakmai véleményüket a tervtanács ülése el tt legalább 5 munkanappalő  
írásban megküldik a tervtanács titkárának.

(6) A tervtanács az állásfoglalását a kérelem el terjesztését l számított 30 munkanaponő ő  
belül  hozza  meg.  A  határid  indokolt  esetben  egy  alkalommal  30  nappalő  
meghosszabbítható. Az ügyintézési határid be az állásfoglalás postára adásának napja iső  
beszámít.

(7)  A titkár  a  tervtanács  elnöke  által  aláírt  állásfoglalást  postai  úton  megküldi  -  a 
tervdokumentáció egy lepecsételt példányával együtt - a tervdokumentáció benyújtójának 
és/vagy tervez jének.ő

(8)  A  titkár  az  iratkezelési  szabály  szerint  nyilvántartásba  veszi  és  meg rzi  aő  
jegyz könyvet  és  annak  mellékleteit,  valamint  a  tervtanács  állásfoglalását,  továbbá  aő  
tervdokumentáció egy példányát vagy az azt tartalmazó digitális adathordozót.

(9) A tervtanács gondoskodik a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatokő ű  
nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemr l.ő

12.  §  (1)  A  tervtanács  a  tárgyalandó  dokumentáció  tartalmától  függ en  aző  
ügyrendjében  meghatározott  eltér  számban  és  összetételben,  de  legalább  5  szavazatiő  
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joggal  rendelkez  taggal  ülésezik.  Az  ügyrendben  meghatározott  létszám  az  eljáróő  
tervtanács határozatképességének feltétele.

 (2)  A  tervtanácsi  tárgyaláson  minden  esetben  meghívottként,  tanácskozási  joggal, 
szavazati jog nélkül vesz részt:

a) a bíráló (opponens),
b) a tervez ,ő
c) az els  fokon eljáró építésügyi hatóság képvisel je,ő ő
d) az építtet ,ő
e) településrendezési szerz dés esetén az önkormányzattal szerz d  fél.ő ő ő
(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül más személyek tárgyalásra 

történ  meghívását is elrendelheti, akik a tárgyaláson tanácskozási joggal, szavazati jogő  
nélkül vesznek részt.

(4) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként, valamint bírálóként az 
a személy, aki

a)  b ncselekményt  vagy  szakmagyakorlással  kapcsolatos  szabálysértést  követett  elű  
annak joger s megállapításától számított  egy évig, b ncselekmény esetében a büntetettő ű  
el élethez f z d  hátrányok alóli mentesülés id pontjáig, de legalább egy évig,ő ű ő ő ő

b)  a külön jogszabályban meghatározottak szerint  etikai-fegyelmi büntetést  kapott  a 
büntetés id tartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.ő

(5) Ha a tervtanács az ezen ügyrendben számára el írt határid ben nem hozza meg aző ő  
állásfoglalását, a véleményezési kötelezettség teljesítettnek, a terv ajánlottnak min sül.ő

A tervtanácsi jegyz könyvő

13.  §  (1)  A  tervtanácsi  tárgyalásról  minden  esetben  hangfelvétel,  az  elhangzott 
lényeges  megállapításokról  jegyz könyv  készül.  A  jegyz könyv  mellékletét  képezi  aő ő  
hangfelvétel és a bírálat.

(2) A jegyz könyvnek tartalmaznia kell:ő
a) a tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,
b)  a  megtárgyalt  tervdokumentáció  tartalmának  megnevezését,  építészeti-m szakiű  

tervtanács esetében az építés helyét (címét), az építtet  nevét, illetve elnevezését, valamintő  
címét, illetve székhelyét,

c)  napirendi  pontonként  a  tervtanácsi  tagok  létszámát  és  a  határozatképesség  vagy 
határozatképtelenség tényét,

d)  a tervez  nevét, illetve elnevezését,  valamint címét, illetve székhelyét, továbbá aő  
tervezési jogosultságát igazoló okirat számát,

e)  a  tervdokumentáció  benyújtójának  nevét,  illetve  elnevezését,  címét,  illetve 
székhelyét,

f) a tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,
g) a meghívottak napirendi pontonkénti felsorolását,
h) a bíráló nevét és címét,
i) a tervtanácsi tárgyalás esetleges el zményeit (korábbi konzultáció stb.),ő
j) a tervtanács elnöke által összefoglalt ajánlást,
k)  egyhangúság  esetén  annak  tényére  történ  utalást,  véleménykülönbség  esetén  aő  

szavazás  elrendelését  és  annak  eredményét,  valamint  a  tervtanács  tagjainak  esetleges 
különvéleményét,

l) a tervtanács jelen lév  tagjainak aláírását.ő
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A tervdokumentáció min sítésének szempontjaiő

14. § Az 1. §-ban foglaltakon túl
(1) A tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-

m szaki terv megfelel-eű
a) az építészeti min ség, szakmai igényesség és szakszer ség, ezen belül különösen:ő ű
aa) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés),
ab)  a  tervezési  program  szerinti  rendeltetés,  a  használhatóság  és  a  gazdaságosság 

(rendeltetésszer  használat, gazdaságossági, épületfizikai, energetikai),ű
ac) az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés, anyaghasználat),
ad) településképi és településszerkezeti hatásai kedvez ek-e, továbbá hogyan felel megő  

a rálátás és látványvédelem
követelményének,

b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy 
nem teljes kör  szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.ű

A tervtanácsi állásfoglalás

15.  §  (1)  A tervtanács  szakmai  véleményét  a  14.  §-ban meghatározott  szempontok 
vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) A tervtanács a tervdokumentációt
a) ajánlja,
b) a javasolt átdolgozás után ajánlja,
c) nem ajánlja.
(3)  Az  állásfoglalás  indokolása  tartalmazza  a  14.  §-ban  meghatározott  szempontok 

vizsgálatát és annak eredményét, továbbá a (2) bekezdés b) pontja esetében az átdolgozás 
szempontjait és az arra tett javaslatokat.

(4)  A  titkár  a  jegyz könyvben  és  annak  mellékleteiben  foglaltak  alapján  különő  
dokumentumba  foglalja  a  tervtanács  állásfoglalását,  amely  tartalmazza  a  13.  §  (2) 
bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmen en az állásfoglalás számát (sorszám éső  
évszám),  továbbá  a  (2)  bekezdés  szerinti  ajánlást  és  annak  (3)  bekezdés  szerinti 
indokolását.

Finanszírozás

16. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.
(2) Az alábbi mérték  tiszteletdíj illeti meg ű
a) a bírálót a megbízás teljesítésekor,
b)  a  tervtanács  elnökét,  tagját  és  titkárát  mindazon  napirendi  pont  tekintetében, 

amelynek tárgyalásán részt vett.
(3) A tiszteletdíj mértéke : & & & & & & & & & &  Ft/ napirendi pont
(4) Az Elnökség a tiszteletdíj mértékét miden év december 31-ig felülvizsgálja, az első 

alkalom 2008. december 31.
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Záró rendelkezések

17.  §  (1)  Ez  a  rendelet  2007.  augusztus  21-én  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a 
hatálybalépését követ en kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.ő
(2) Amennyiben a hatálybalépésig a tervtanács központi finanszírozása nem megoldott, 
úgy a Tervtanács annak megoldásáig tevékenységét saját er b l finanszírozza.ő ő
(3) A tevékenység felfüggesztésének ideje alatt a Tervtanács Elnöke ezen ügyrend 12. § 

(5) bekezdés szerint jár el, melyr l a benyújtót értesíti.ő
(4)  Az  ügyrendet  a  Területi  Építész  Kamara  honlapján  közzé  kell  tenni  továbbá 
valamennyi kiemelt I. fokú építésügyi hatóságnak meg kell küldeni.
(5) A (4) bekezdés szerint kell eljárni az ügyrend módosítása során is.

Nyíregyháza, 2007. augusztus 17.

Az Elnökség nevében:

Kulcsár Attila DLA
elnök
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Melléklet a ………………………. számú Elnökségi határozathoz

MINTA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara Tervtanácsa

200…………………. ülésén véleményezésre kerülő tervekkel kapcsolatban

Alulírott az Építészeti-műszaki Tervtanács bírálójaként / elnökeként / tagjaként / titkáraként * 
nyilatkozom, hogy a tárgyalandó tervdokumentáció vonatkozásában

1.) nem vagyok
- annak tervezője,
- a tervező a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL törvény 172. § g) pontja szerinti hozzátartozója,
- a tervező tulajdonában lévő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási 

jogviszonyban álló tervező,
- a tervező munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, tulajdonában álló 

gazdasági társaságnak alkalmazottja, vagy azzal jogviszonyban álló személy;

2.) nem voltam
- a tervdokumentáció benyújtását megelőzően egy éven belül szerzői jogi védelem alá 

eső alkotás tekintetében a tervező szerzőtársa vagy munkatársa.

Kötelezem  magam  arra,  hogy  ha  velem  szemben  összeférhetetlenségi  ok  merül  fel,  az 
összeférhetetlenséget haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a Tervtanács elnökének – 
illetve az elnök távolléte esetében annak helyettesítőjének – bejelentem.

Nyíregyháza, …………. év ………………… hó ……… nap

……………………………………………………..
nyilatkozattevő neve és aláírása

Készül: 1 eredeti példányban

* a megfelelő rész aláhúzandó
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