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ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) 

 
 

T a r t a l o m j e g y z é k  
 

I. Jogi alapismeretek 
 
I/A Bevezető és általános jogi ismeretek 
 
1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
[1949. évi XX. törvény] 
 
2. A Polgári Törvénykönyv (PTK) 
[1959. évi IV. törvény] 
 
3. A Büntető Törvénykönyv 
[1978. évi IV. törvény] Btk. 
 
4. A szabálysértésekről 
[218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet] 
 
5. A tisztességtelen piaci magatartás (verseny törvény) 
[1996. évi LVII. törvény] 
 
6. A szerzői jog 
[1999. évi LXXVI. törvény] 
 
7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai (Ket) 
[2004. évi CXL. törvény] 
 
I/B Építésügyi jog 
 
8. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
[1997. évi LXXVIII. törvény] (Étv.) 
 
9. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről 
193/2009.(IX.15.)Korm. rendelet 
 
10. Az építésügyi hatósági eljárásokról valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról   
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 
 
11. Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 
12. A építésfelügyeleti tevékenységről 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 
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I/C Szakmagyakorlás és továbbképzés 
13. A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési valamint az építésügyi műszaki 
szakértői jogosultság szabályairól 
[104/2006. (IV. 28.) KORM. rendelet] 
 
14. Az építési műszaki ellenőri valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 
jogosultság részletes szabályai 
[244/2006. (XII. 5.) KORM. rendelet] 
 
15. Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó 
szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló  
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 
 
16. Az igazságügyi szakértői tevékenység szabályozása 
[2005. évi XLVII. törvény] 
 
 
I/D Közbeszerzés 
 
17. A közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX törvény (Kbt) 
 
18. Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 
 
I/E. Kamarai működés 
 
19. A tervező‐ és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
[1996. évi LVIII. törvény] 
 
20. Az MMK etikai-fegyelmi szabályzata 
[13/2004. (V.15.) MMK küldöttgyűlési határozat 
 
21. Tájékoztató melléklet a mérnöki és építészeti ajánlati díjszabás (MÉDI 2001.) 
tervezete [MMK kiadvány 2000.] 
 
I/E. A környezet védelme 
 
22. A környezet védelmének általános szabályai 
[1995. évi LIII. törvény] 
 
23. A természet védelméről 
1996. évi LIII. törvény 
 
24. A kulturális örökség védelméről szóló  
[2001. évi LXIV. törvény] 
 

 
 
 
 



 4

I/F. Munkavédelem, munkajog 
25. A munka törvénykönyvéről 
[1992. évi XXII. törvény] 
 
26. A munkavédelemről 
[1993. évi XCIII törvény és 5/1993. (XII. 26.) rendelet egységes szerkezetben] 
 

27. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről 
[4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet] 
 
 

II. Pénzügyi ismeretek 
 
28. számviteli és beruházási alapismeretek 
[2000. évi C törvény] 
 
29. A gazdasági társaságok 
[2006. évi IV. törvény] 
 
30. Az egyéni vállalkozásról 
[1990. évi V. törvény] 
 

III. Minőség és szabványügyi ismeretek 
 

31. Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
[253/1997. (XII. 20.) KORM. rendelet]  
 
32. Az épületszerkezetek és termékek kötelező alkalmassági ideje 
[11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet] 
 
33. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági ideje 
[12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet 
 
34. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 
[3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet 
 
35. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 
[181/2003. (XI. 5.) KORM. rendelet] 
 
36. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

1996. évi XXXI.törvény 
 
37. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 
 
38. A nemzeti szabványosítás 
[1995. évi XXVIII. törvény] 
 

39. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 
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BEVEZETŐ ÉS JOGI ALAPISMERETEK 
 

A mérnöki munka végzése során nem csak a gyakorolt szakma műszaki, kutatási, 
fejlesztési eredményeinek ismeretére van szükség, hanem mindazon jogi előírás 
alkalmazására is, amelyek nélkül megvalósítható, hatóságilag engedélyezhető alkotások 
nem hozhatók létre. Az idevonatkozó igen terjedelmes joganyagból a 
legáltalánosabbakat igyekszünk olyan mértékben megismertetni, hogy a tényleges 
munka során segítséget jelentsen a legfontosabb rendelkezések értelmezésében, 
alkalmazásában. Fontos szabály, hogy alkalmazásuk előtt mindig meg kell győződni – a 
változások, módosítások miatt - a hatályos és részletes szövegről. 
 
Az ismertetés az alapismeretekkel kezdődik, majd következik az alkotmány – mint a 
legmagasabb rendű jogszabály megemlítése.  
Ezt követően a jogszabályok bemutatása tematikus rendben következők. 
 
 
A jog fogalma 
A társadalmi magatartás irányítására az állam által létrehozott norma annak érdekében, hogy 
az ember egy adott szituációban mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Természetesen csak a 
legfontosabb társadalmi magatartásokat szabályozza a jog, ez biztosítja a társadalom 
rendezettségét és e rendezettség kikényszeríthetőségét. 
 
 
A jog megjelenése, hatálya és érvényessége 
A fontos jogi normákat az erre hivatott jogalkotó szervek alkotják meg és meghatározott 
keretek között teszik közzé, ezeket hívjuk jogszabályoknak.  
A jogszabály hatálya azt mutatja, hogy az abban foglaltak mikor (mikortól), kikre és hol 
vonatkozik.  
Érvényességének feltétele, hogy az arra feljogosított szerv, szabályszerű eljárás keretében 
előírt módon hirdesse meg. A kötelező jogszabályt kogensnek, a megengedőt diszpozitívnak 
nevezzük.  
 
 
Jogrendszer, jogágak, jogforrások 
Jogrendszernek nevezzük egy adott állam jogszabályainak rendezett összességét. A 
rendszerezés több szempontból lehetséges, például közjog-magánjog, anyagi jog – alaki jog, 
de általában jogáganként szokás rendszerezni. Ma a következő jogágakat különböztetjük meg 
a magyar jogrendszerben: alkotmányjog, közigazgatási jog, polgári jog, büntetőjog, családjog, 
munkajog, kereskedelmi jog, pénzügyi jog, nemzetközi jog. 
 
Rendszerezhető a jog az alkotására jogosultak szempontjából, hiszen a jogalkotók, a 
jogforrások szigorú hierarchikus rendszerbe tartoznak. 
Az alacsonyabb szintű jogszabály nem állhat ellentétben magasabb szintűvel. A jogforrások 
az Országgyűlés törvényt határozatot 
a Kormány  rendeletet határozatot 
a Kormánytag  rendeletet utasítást 
az Önkormányzat rendeletet határozatot 
adhat ki. 
 
A felsorolt jogszabályokat – az önkormányzati rendelet kivételével, amit a helyi szokásos 
módon hirdetnek ki – a hivatalos lapban, a Magyar Közlönyben teszik közzé. 
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A legfelsőbb Bíróság nem jogforrás, de a jogszabály alkalmazása és értelmezése 
egységességet szolgáló irányelvei, valamint elvi döntései valóságos szerepüket tekintve szinte 
jogszabályok. 
 
Az alkotmánybíróság ugyancsak nem jogforrás és nem is alkothat, csak értelmezhet és 
megsemmisíthet jogszabályt. Feladatköre az emberi, állampolgári jogok védelme, továbbá az 
állam alkotmányos működése biztosítása céljából normakontrollt gyakorol. 
 
A bírói szervezet független az állam és a politika valamennyi szervétől. A bíró ítélkezése 
során kizárólag a jogszabályt és szakmai meggyőződését követheti. 
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1. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 
[1949. ÉVI XX. TÖRVÉNY] 

 
Az alkotmány minden országban a legalapvetőbb elveket, jogokat és kötelezettségeket 
állapítja meg, és többek között kimondja a jogegyenlőséget, vagyis a köztulajdon és a 
magántulajdon egyenjogúságát, azonos védelmét. 
Az alkotmány – alaptörvény, amellyel nem lehet ellentétes semmilyen jogszabály (törvény, 
korm. rendelet, miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) Az alaptörvénnyel való 
összhangot az Alkotmánybíróság vizsgálja. 
Magyarország első írott alkotmánya az 1222-ben II. András király által kiadott 
„Aranybulla”. A magyar alkotmány Európában a második, ezt csak az angol Magna Charta 
előzi meg 1215-ből, amelyet Földnélküli János király adott ki. 

 
 

2. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV (PTK) 
[1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY] 

 
A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami 
önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek alapvető 
vagyoni és egyes személyi viszonyainak szabályozása. 
 
A Ptk. alapelve: hogy tiltja a joggal való visszaélést. Mindenki köteles a jóhiszeműség, és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve eljárni. 
 
Jogképesség és cselekvőképesség (Ptk. 11.§-22.§) 
 
A Ptk. meghatározza: 
-  a személyek és a jogi személyek fogalmát,  
- a jogképességet: A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, azaz jogai és 
kötelességei lehetnek. A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy 
felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképességet korlátozó szerződés vagy 
egyoldalú nyilatkozat semmis. A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának 
időpontjától kezdve illeti meg. A jogképesség a halállal szűnik meg.  
- a cselekvőképességet: Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem 
korlátozza vagy nem zárja ki. Aki cselekvőképes, az maga köthet szerződést vagy tehet más 
jognyilatkozatot. 
 
A jogi személy (Ptk. 28.§-29.§) 
Az állam - mint a vagyoni jogviszonyok alanya - jogi személy. Az államot a polgári 
jogviszonyokban - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az államháztartásért felelős 
miniszter képviseli; ezt a jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja, vagy más állami 
szervre ruházhatja át. 
A jogi személy jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed 
mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az 
emberhez fűződhetnek. A jogi személy létrejöttének és megszüntetésének feltételeit 
jogszabály állapítja meg, a jogi személy egyes fajtáinak megfelelően. Jogi személyt 
jogszabály is létesíthet. 
 
Jogi személyek: az állam, az állami vállalat, a tröszt, állami gazdálkodó szervezetek, 
költségvetési szervek, gazdasági társaságok, köztestületek, egyesülések, önkormányzati-, 
gazdasági-, társadalmi- és egyéb – az irányadó jogszabályok szerint létesített – szervezetek. A 
jogi személy jogképessége általában kiterjed mindazon jogokra és kötelezettségekre, amelyek 
jellegüknél fogva nemcsak az emberhez fűződhetnek.  
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A köztestület fogalma a Ptk. 65. §-a szerint: 
 
A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek 
létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett 
tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. 
Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá a gazdasági, illetve a 
szakmai kamarák. (pl: a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara) 
 
Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület 
a közfeladat ellátásához szükséges - törvényben meghatározott - jogosítványokkal 
rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. 
Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy 
meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható. A köztestület által ellátott 
közfeladatokkal kapcsolatos adatok közérdekűek. 
A köztestületre az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha törvény 
eltérően nem rendelkezik  
 
Külön fejezet foglalkozik a személyhez (név, emberi méltóság, hátrányos megkülönböztetés, 
fénykép, híresztelés, stb.) fűződő jogok védelmével, és a szellemi alkotások (szerzői, 
szabadalmi, védjegy, minta, eredet-származás jelzés, újítói, hangfelvételek) védelmével. A 
tulajdonjog, birtokjog tartalmával és védelmével. 
 
A tulajdonjog főbb szabályai(Ptk. 94-97.§) 
Minden birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet, ami kiterjed a dologgal tartósan 
egyesített alkotórészekre és általában a használathoz rendszerint szükséges tartozékokra is.  
 
A tulajdonost megilleti a birtoklás joga (használat, hasznok szedése, hatalmában tartása) a 
birtokvédelem, és a rendelkezési jog (bérbeadás, eladás, ajándékozás, stb.) (Ptk. 98-114.§) 
 
Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg. Az építkezőt illeti meg az épület 
tulajdonjoga, ha törvény vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodás így 
rendelkezik. A földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földre elővásárlási 
jog illeti meg. 
 
A tulajdonjog korlátai: a haszonélvezet, a használati jog, a telki szolgalom, a kisajátítás. 
Ingatlanra közérdekből – állami határozattal – szolgalmat vagy más használati jogot lehet 
kártalanítás mellett megállapítani (Ptk. 171. §). Ilyen korlát a földmérési munka végzésének, 
földmérési jel elhelyezésének joga is. (1996. LXXVI. tv. 17. §) 
 
A szerződés (Ptk. 198.§-tól) 
 
A tervezői és szakértői tevékenységgel már sokkal közelebbi kapcsolatban áll a Ptk-nak a 
szerződésekkel, különösen a vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos előírásai. Talán elég itt 
arra utalni, hogy a mérnöki szolgáltatásokkal összefüggő peres ügyek 80%-át az 
átgondolatlan, nem szakszerű, hiányos szerződések okozzák, de nem ritka a szerződés nélkül 
elkészített és átadott művek ellenértékének vitatása miatti perek száma. Kezdjük tehát a 
szerződések általános szabályaival, és azok magyarázatával. 
A szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a 
szolgáltatás követelésére. Jogszabály - szerződés kötését kötelezővé teheti. 
Szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági 
rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, ha a jogszabály vagy a törvényes 
jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást 



 9

kellő pontossággal meghatározza. Ebben az esetben – jogszabály vagy hatóság eltérő 
rendelkezése hiányában – a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság 
a szolgáltatás követelésére; az egyoldalú nyilatkozatokra – ha a törvény kivételt nem tesz – a 
szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó 
rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. 
A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 
A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek 
minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk 
olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez. 
A felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük 
egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a 
megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről. 
 
Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos 
szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely 
korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés 
részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten 
elfogadta. 
 
Semmis a szerződés, ha jogszabályba, jóerkölcsbe ütközik, valamint ha a másik fél helyzetét 
kihasználva feltűnően aránytalan előnyt köt ki (uzsorás), továbbá ha lehetetlen szolgáltatásra 
kötötték. 
 
Az előszerződés (Ptk. 208.§) 
A felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek 
(előszerződés). Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződés 
alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni. 
A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az előszerződés 
létrejötte után beállott körülmény folytán a szerződés teljesítésére nem képes, illetőleg a 
szerződés megkötése nemzetgazdasági érdeket sértene, vagy ha e körülmény alapján a 
szerződés megkötése után elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 
Az előszerződésre egyébként az annak alapján megkötendő szerződésre vonatkozó szabályok 
megfelelően irányadók. 

 
A szerződés létrejötte (Ptk. 211.§) 
Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az 
ajánlat megtételekor kizárta. 
Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában jelenlevők között vagy 
telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot 
nyomban el nem fogadja. Távollevőnek tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség annak az 
időnek elteltével szűnik meg, amelyen belül az ajánlattevő - tekintettel az ajánlatban megjelölt 
szolgáltatás jellegére és az ajánlat elküldésének módjára - a válasz megérkezését rendes 
körülmények között várhatta. Jogszabály az ajánlati kötöttség idejét eltérően is 
szabályozhatja.  
 
Szerződési nyilatkozat (214. §) 
A szerződési nyilatkozat, ha azt szóban vagy szóbeli üzenettel tették, a másik fél 
tudomásszerzésével válik hatályossá; az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat 
hatályosságához pedig az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.  
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A még hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak 
legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetőleg 
tudomására jutnia. 
Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, az ellenszolgáltatást (vételár, díj) vállaló fél a 
nyilatkozatát a szerződés létrejöttéig visszavonhatja, a másik fél költségeit azonban meg kell 
térítenie. 
Ha az elfogadó idejében megtett nyilatkozata az ajánlattevőhöz elkésve érkezik, az ajánlattevő 
köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni arról, hogy a szerződés nem jött létre. Ha ezt 
elmulasztja, a szerződés létrejön.  
 
A szerződés alakja 216. § 
Szerződést akár szóban, akár írásban meg lehet kötni, ha jogszabály másképpen nem 
rendelkezik. (pl: Építési szerződés csak írásban köthető, az építési törvény értelmében.) A 
szerződési akaratot ráutaló magatartással is kifejezésre lehet juttatni. 

 
A szerződés módosítása. (240. §) 
Ha jogszabály kivételt nem tesz, a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés 
tartalmát, vagy megváltoztathatják kötelezettség-vállalásuk jogcímét.  

 
A kötbér (246. §) 
A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér). 
Kötbért csak írásban lehet érvényesen kikötni. Kötbér után kamat kikötése semmis. 
A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Érvényesítheti a kötbért 
meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott 
kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a 
kötbérigényét nem érvényesítette.  
A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A 
késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. 

 
A jótállás (248. §) 
Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, 
ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.  

 
A bankgarancia (249. §) 
A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos 
esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül 
a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.  

 
 
 
 

A teljesítés (277. §) 
A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított 
mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a teljesítés 
időpontjában 
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat 
rendszerint használnak, és 
b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely 
azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a 
szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek 



 11

képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy 
az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését, és 
c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a 
szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, 
valamint 
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak 
mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal.  
 
A Ptk. szerint gyártónak minősül az a személy is, aki a terméken elhelyezett nevével, 
védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti 
fel. 
A felek a szerződés teljesítésében kötelesek együttműködésre. A kötelezettnek a szerződés 
teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a 
jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. 
A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást 
tájékoztatni. 
 
A teljesítés helye, ideje és módja (278. – 285. §) 
A teljesítés helye a kötelezett lakóhelye, illetőleg székhelye, kivéve ha 
a) jogszabály eltérően rendelkezik, 
b) a szolgáltatás tárgyából vagy rendeltetéséből más következik, 
c) a szolgáltatás tárgya a felek által ismert más helyen van.  
Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, 
a) bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, 
b) ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet a teljesítésre bármikor felhívhatja. 
A kötelezett a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével köteles teljesíteni. 
A jogosult - ha jogszabály kivételt nem tesz - a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 
időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. 
A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét 
tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik. 
Ha a szolgáltatás osztható, a jogosult részteljesítést is köteles elfogadni, kivéve, ha a 
részteljesítést a szerződésben kizárta, vagy az lényeges érdekét sérti.  
 
A hibás teljesítés (305. – 308/A. §) 
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett 
hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 
Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés 
szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek 
magatartásáért a kötelezett felelős.  
A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek 
megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató 
hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 
A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). 
 
A kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól: 
-ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett,  
-ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag 
alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. 
 
Hibás teljesítés esetén a jogosult 
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a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a 
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik 
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, 
figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni - választása szerint - 
megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 
Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 
Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a 
jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a meghatározott határidőn belül nem volt 
felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától 
számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező 
alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E 
határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.  
 
Vállalkozás és megbízás 
 
A vállalkozási szerződés eredménykötelem, a megbízási szerződés alapján pedig a megbízott a 
tevékenység gondos ellátására köteles. A megbízási díj a megbízottat akkor is megilleti, ha 
gondos ügyvitele ellenére az eredmény elmarad. A vállalkozási szerződések körében az 
eredmény létrehozása alól kivétel a kutatási szerződés, mert a Ptk. 412. § (1) bekezdése 
szerint a felek megállapodhatnak abban, hogy a díj a munka eredménytelen befejezése esetén 
is jár. 
Gyakran előfordul, hogy igen nehéz elhatárolni egymástól a vállalkozási és a megbízási 
szerződést. Így például egyes orvosi tevékenység végzése megbízási szerződésnek, más orvosi 
tevékenység végzése pedig vállalkozási szerződésnek minősül. A tevékenység jellege alapján 
kell állást foglalni a két szerződés egymástól való elhatárolása során. [A geotechnikai 
szakvélemény a 34/2002. (IV.27.) FVM r. szerint tervezés, tehát vállalkozás.] 
 
A vállalkozás (389.§) 
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, 
feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más 
eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.  
Vállalkozási szerződés és szállítási szerződés 
A szállítási szerződés a vállalkozási szerződéstől abban különbözik, hogy a szállítási 
szerződés dolog átadásra irányul, a vállalkozási szerződés pedig tevékenység kifejtésére, 
szolgáltatás nyújtására irányul. Készülékek üzembe helyezés nélküli gyártására kötött 
szerződés nem vállalkozási, hanem szállítási szerződésnek minősül  
Mindkét szerződésnél a szolgáltatás lehet valamely dolog előállítása. Vállalkozási szerződés 
jön létre akkor, ha a megállapodás alapján a megrendelő egyedi előállítású dolgot készíttet a 
vállalkozóval. Szállítási szerződés jön létre akkor, ha a felek a gyártómű által rendszeresen 
termelt ún. sorozatgyártású dolgok tulajdon-átruházásában állapodnak meg  
Vállalkozási szerződés esetén elsősorban a kivitelező köteles gondoskodni a munkavégzéssel 
kapcsolatos baleset- és munkavédelmi, illetőleg biztonságtechnikai óvórendszabályok 
megtartásáról. Felelősség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy egyes munkákat a 
lakosság végez-e társadalmi munkában [Ptk. 339., 345., 389§]. 
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A szerződés jellegének megítélése szempontjából nem annak elnevezése, hanem tartalma az 
irányadó  
 
Ajánlat készítésére irányuló vállalkozási szerződés (390.§): 
A felek megállapodhatnak abban, hogy a vállalkozó részletes műszaki és gazdasági adatokat 
tartalmazó ajánlatot készít, a megrendelő pedig díjat fizet, és az ajánlatot átveszi. 
 
A megrendelő érdeke, hogy mielőtt szükségletei fedezésére vállalkozási szerződést kötne, 
előzetesen felmérje: elképzelései megvalósíthatóak-e, annak műszaki adottságai megvannak-e 
és a megvalósítás milyen költségkihatással jár. Felmérheti, hogy az adott tevékenység 
elvégzését kik és milyen feltételek mellett vállalják. A megrendelő több vállalkozótól is kérhet 
ajánlatot. Gyakran előfordul, hogy pályázatot vagy versenytárgyalást írnak ki. Az ajánlatok 
elkészítése azonban nem vonja maga után automatikusan a megrendelő díjfizetési 
kötelezettségét. A megrendelő az ajánlat elkészítéséért kizárólag akkor köteles díjat fizetni, ha 
ebben a felek kifejezetten megállapodtak. Az erre irányuló megállapodás hiányában a 
megrendelő díjfizetési kötelezettsége nem áll. 
Az ajánlat készítésére irányuló vállalkozási szerződés minimális lényegi elemei: 
- a szerződés alanyai: a vállalkozó és a megrendelő, 
- a szolgáltatás tárgya: a részletes műszaki és gazdasági adatokat tartalmazó ajánlat 
elkészítése, 
- a megrendelő kötelezettsége: az ajánlat átvétele és a vállalkozói díj megfizetése (az ajánlat 
ellenértéke), 
- a teljesítési határidőben való megállapodás. 
E tartalmi elemek tehát megegyeznek a vállalkozási szerződés ismérveivel, tehát az ajánlat 
elkészítésére irányuló megállapodás is vállalkozási szerződésnek minősül. 
Az ajánlat elkészítésére kötött vállalkozási szerződés teljesítése után a vállalkozónak ajánlati 
kötöttsége keletkezik, kivéve, ha a kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta. A 
megállapodásban az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének idejét is meghatározhatja. 
Alkalmazni kell tehát a Ptk. 211. §-ában foglalt szabályokat. A megrendelő azonban az 
ajánlat alapján nem köteles a vállalkozóval az újabb szerződést megkötni, amelyhez az 
ajánlatot beszerezte.  
 
A megrendelő a részletes ajánlatot - a törvény eltérő rendelkezésének, illetőleg a felek eltérő 
megállapodásának hiányában - szabadon felhasználhatja abban az esetben is, ha annak alapján 
a vállalkozóval nem köt szerződést. 
A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják.  
 
A vállalkozási szerződés egyik lényeges tartalmi eleme a szolgáltatás tárgyának 
meghatározása mennyiség és minőség szerint. A törvény előírása folytán elegendő, ha a felek 
a szolgáltatás tárgyának mennyiségét és minőségét műszaki tervekre és költségvetésre 
utalással határozzák meg. A műszaki tervek tartalmazzák az elvégzendő szolgáltatás 
minőségét és mennyiségét is, míg a költségvetés magában foglalja az elvégzendő munka 
mennyiségét és ellenértékét. Mindezek birtokában egyértelműen megállapítható, hogy a felek 
megállapodása konkrétan milyen szolgáltatás teljesítésére irányult. 
Az átalányáron kötött vállalkozási szerződés jellegzetessége, hogy a vállalkozó az esetleg 
felmerülő többletmunkák kockázatát magára vállalja, így a többletmunkák ellenértékére utóbb 
sem tarthat igényt. Az átalányáron felül csak a pótmunkák ellenértéke követelhető. 
Ha a beruházást kötelező versenytárgyalásra meghirdették, a versenytárgyalásra készített 
tervek költségét (díját) a versenytárgyaláson résztvevők a kiíróval szemben - erre vonatkozó 
külön megállapodás hiányában - nem érvényesíthetik  
Eltérő megállapodás hiányában ajánlatának megtételéért a vállalkozó akkor sem követelhet 
díjazást, ha ahhoz részletes költségvetést készített  
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A vállalkozó költségviselése 391.§ 
A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 
hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 
A vállalkozó a munkát a saját költségén köteles elvégezni, a megrendelő tehát nem köteles a 
vállalkozó részére előleget adni vagy a vállalkozói díjat előre megfizetni. E rendelkezés 
összhangban áll a Ptk. 397. § (1) bekezdésének szabályával, mely szerint a díj - ha jogszabály 
kivételt nem tesz - a vállalkozás teljesítésekor esedékes. A felek azonban e rendelkezéstől 
eltérően megállapodhatnak, tehát kifejezett megállapodásuk alapján a megrendelő 
kötelezettsége lehet az előleg fizetése. Előfordulhat az is, hogy a felek úgy állapodnak meg, 
hogy a vállalkozó bizonyos részteljesítések esetén jogosult a részarányos vállalkozói díjra. 
Amennyiben a felek részteljesítésben állapodnak meg, a vállalkozó a részszámlázásra csak 
akkor jogosult, ha ténylegesen megvalósult a részteljesítés  
A vállalkozói díj magában foglalja a vállalkozó költségeit.  
A vállalkozónak a munkáját úgy kell megszerveznie, hogy az gazdaságosan és gyorsan 
befejezhető legyen. Ennek teljesítése mindkét szerződő fél érdeke. A rendelkezés célja a 
költség- és időkímélés. 
 
Alvállalkozó igénybevétele 
A vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. 
A vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 
 
A meghatározott tevékenységekre szakosodás, a munkamegosztás a szolgáltatás minőségének 
javulását eredményezheti, ennek folytán a teljesítés gyorsabbá és olcsóbbá is válhat. 
A vállalkozónak az alvállalkozón kívül is lehet teljesítési segédje és ezen belül közreműködője 
is (például a munkát vagy annak egy részét alkalmazottaival végezteti el, a vállalkozási 
szerződés teljesítéséhez szállítót, fuvarozót vesz igénybe). 
 
A megrendelő utasítási joga (392.§) 
A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. A felek ezektől a 
rendelkezésektől eltérhetnek. 
Főszabály szerint a megrendelő a vállalkozót utasításokkal láthatja el, a vállalkozó pedig 
köteles ezeket az utasításokat követni. A vállalkozási szerződés teljesítése a megrendelő 
érdekében történik, ezért indokolt, hogy a vállalkozó a megrendelő elképzeléseire tekintettel 
legyen. Az utasítási jog azonban nem korlátlan. A megrendelő nem utasíthatja a vállalkozót, 
hogy a munkáját mi módon szervezze meg, a munkát milyen sorrendben végezze el és az 
utasításadással nem okozhat többletköltséget a vállalkozónak. Az utasításadási jog nemcsak a 
szerződés kötésekor, hanem a munkavégzés során a teljesítésig megilleti a megrendelőt. A 
törvény lehetőséget ad arra, hogy a felek e rendelkezésektől eltérhessenek, azaz a 
szerződésben kiköthetik a megrendelő utasításadási jogának a szűkítését a törvényben 
foglaltakhoz képest. 
 
A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
Ha a megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a 
vállalkozó felelős. Ha azonban a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a 
kapott anyaggal, illetőleg a megrendelő utasítása szerint a megrendelő kockázatára köteles a 
munkát elvégezni. 
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A vállalkozó a megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítás szerint nem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

A műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény hibájáért a kivitelező kártérítéssel 
tartozik, ha a megrendelőtől kapott tervek hibáját felismerhette, a megrendelőt azonban erre 
nem figyelmeztette, vagy a munkát a jogszabály tilalma ellenére elvégzi. A közös károkozásra 
vonatkozó szabályok (Ptk. 344. §) szerint az így keletkezett kár a tervező és a kivitelező között 
megosztható, de a megrendelővel szemben a felelősségük általában egyetemleges. 

A vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a megrendelő olyan utasításával szemben, 
amely szerint valamely beruházást a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg 
előírásainak mellőzésével kell megtervezi vagy kivitelezni. Ha a megrendelő az utasítását a 
figyelmeztetés ellenére fenntartja, a vállalkozó a munkát nem végezheti el. (391. – 392. §) 

 
A megrendelő kötelezettségei (393.§-395.§) 
Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, a megrendelő köteles a 
munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 
A vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő e 
kötelezettségét nem teljesíti. Ha a megrendelő e kötelezettségének a vállalkozó által 
megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a vállalkozó elállhat a szerződéstől és 
kártérítést követelhet. 
A megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, 
illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles.  
Ha egyes munkarészeket a vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy 
részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a vállalkozó köteles előzetesen megfelelő 
időben a megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha a megrendelő az értesítés ellenére az 
ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból 
végzett munkával kapcsolatos költségeket a vállalkozónak megfizeti. 
Ha a megrendelő a vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki 
ismeretről szerez tudomást, ezt a vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 
A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát 
megtéríteni. 
Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt 
nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a 
megrendelő elállása esetében - bármelyik fél kérelmére - a szerződést a jövőre nézve szünteti 
meg. A megrendelő ilyenkor is köteles a vállalkozó kárát megtéríteni. 
Ha a megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, a megrendelő a 
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 
Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés 
hibás lesz, a megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen 
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. (393. – 395. §) 

 
A szolgáltatás átadása.(396. – 397. §) 
A felek a szolgáltatás átadásakor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt 
próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. 
A törvény valamennyi szerződéstípusra általános jelleggel írja elő a jogosult számára, hogy 
mielőbb gondosan vizsgálja meg, hogy a teljesítés megfelelő-e [Ptk. 283. § (1)]. A 
vállalkozási szerződések esetében is irányadó ez a szabály. E bekezdés értelmében a 
minőségvizsgálathoz szükséges próbákat a feleknek közösen kell elvégezniük. Ennek 
gazdaságossági és célszerűségi okai vannak. A gazdaságossági oka az, hogy a vállalkozónak 
és a megrendelőnek nem kell külön-külön megejtenie a próbát, aminek következtében a 
költségek két ízben merülnének fel. A célszerűségi oka pedig az, hogy a minőségvizsgálatot, a 
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próbát kölcsönösen ellenőrizhetik, ezáltal a felek között lehetséges vita forrása megszűnhet 
vagy minimálisra csökkenhet. Minden esetben a szolgáltatás jellege szerint az adott 
szakmában szokásos és indokolt próbákat kell elvégezni. 
 
Eltérő szakmai szokás hiányában a próba lefolytatásához szükséges feltételeket a megrendelő 
- a vállalkozó költségére - biztosítja, a próbát pedig a vállalkozó végzi. 
Ha az elkészült mű próbájára vonatkozóan szakmai szokás nem alakult ki, a próba feltételeit a 
megrendelőnek kell biztosítania, de a próbát a vállalkozónak kell elvégeznie és annak 
költségeit is viselnie kell. Az más kérdés, hogy a vállalkozó a szerződés megkötésekor a próba 
költségeivel előzetesen nyilvánvalóan számolhat, tehát azt beépítheti a vállalkozói díjba. 
 
A vállalkozó köteles a megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, 
fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni. 
 
A megrendelő mindaddig nem köteles a díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási 
kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog 
rendeltetésszerű használatba nem vehető. 
A díj - ha jogszabály kivételt nem tesz - a vállalkozás teljesítésekor esedékes. 
A vállalkozót a díj biztosítására zálogjog illeti meg a megrendelőnek azokon a 
vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 
Az alvállalkozó vagy más közreműködő hibás teljesítése alapján a vállalkozó mindaddig 
érvényesítheti jogait, amíg a vállalkozó a megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt 
helytállni tartozik, feltéve, hogy a vállalkozó a minőség megvizsgálására vonatkozó 
kötelezettségének eleget tett 
 
A fővállalkozás (401.§) 
Önálló feladat ellátására alkalmas, összetett gazdasági, illetve műszaki egység 
megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó köteles a munka 
gazdaságos és gyors, az ugyanazon a létesítményen dolgozó többi vállalkozóval összehangolt 
elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremteni, valamint a többi vállalkozóval az 
együttműködés módjának és feltételeinek meghatározásához szükséges szerződéseket 
megkötni. A vállalkozó felelőssége az ilyen vállalkozási szerződésben kikötött műszaki, 
gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges tervet 
a vállalkozó egészben vagy részben nem maga készítette (fővállalkozás). 
 
A fővállalkozási szerződésnek egyrészt tartalmaznia kell a Ptk. 389. §-ban foglalt minimális 
tartalmi elemeket, emellett a fővállalkozó feladata az is, hogy az ugyanazon a létesítményen 
dolgozó többi vállalkozóval összehangolt munkavégzéshez szükséges feltételeket megteremtse 
és a többi vállalkozóval az együttműködés módjának és feltételeinek meghatározásához 
szükséges szerződéseket megkösse. A fővállalkozónak tehát nem a vállalkozó és alvállalkozó 
közötti munkaszervezés és koordináció a feladata, hanem - a megrendelő és a többi vállalkozó 
között létrejött önálló vállalkozási szerződések alapján - a többi vállalkozó munkavégzésének 
összehangolása. Fővállalkozási szerződés kötése akkor indokolt, ha összetett gazdasági, 
illetve műszaki egységet kell megvalósítani, amely önálló feladat ellátására alkalmas. A 
fővállalkozó felelős a szerződésben kikötött valamennyi műszaki, gazdasági és egyéb feltételek 
teljesítéséért akkor is, ha a teljesítéshez szükséges terveket vagy annak egy részét nem ő 
készítette 
 
Az építési szerződés (402-403.§) 
Építési szerződés alapján a vállalkozó építési-szerelési munka elvégzésére, a megrendelő 
pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles. (Ptk. 402.§) 
Ha a szerződés megkötésekor a kivitelezéshez szükséges valamennyi terv (költségvetés, 
műleírás stb.) még nem áll rendelkezésre, a tervek fokozatos szolgáltatásának határidőit, 
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valamint az építési-szerelési munka egészére vonatkozó költségelőirányzat alapján 
megállapított tájékoztató jellegű díjat a szerződésben meg kell határozni.(Ptk.403.§) 
Főleg nagyberuházások esetén előfordulhat, hogy a vállalkozási szerződés megkötésének 
idejéig nem készül el a teljes tervdokumentáció, illetve a költségvetés. A részleges tervek 
birtokában azonban a kivitelezés megkezdhető és folyamatosan végezhető akkor, ha a 
szükséges terveket és költségvetéseket folyamatosan szolgáltatják a kivitelező részére. Emiatt 
engedi meg a törvény a tervek, illetve a költségvetés fokozatos szolgáltatását. Ez esetben 
azonban a feleknek pontosan meg kell határozniuk az építési-szerelési szerződésben, hogy a 
konkrétan meghatározott egyes részletterveket mikorra (teljesítési határidő) szolgáltatja a 
megrendelő a vállalkozó részére. 
Miután a szerződés megkötésekor a szolgáltatás mennyisége és minősége teljes egészében 
nincs konkrétan meghatározva, ezért a vállalkozói díj sem határozható meg pontosan. Az 
elvégzendő munkák volumenét csak becsülni lehet, ezért az építési-szerelési szerződésnek a 
tájékoztató jellegű vállalkozói díjat kell tartalmaznia, ezt a felek költségelőirányzat alapján 
határozhatják meg. 
 
Ha a szolgáltatás természetéből más nem következik, a szolgáltatás oszthatatlan. Ha azonban 
a felek a szerződésben a munka egyes részeinek átadás-átvételében állapodnak meg, a 
szolgáltatást oszthatónak kell tekinteni. (Ptk. 403.§) 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a munka elvégzéséhez szükséges hatósági 
engedélyezési eljárás megszervezése, továbbá a hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő 
feladata. 

 
Többletmunka, pótmunka 

A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat 
(többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a 
létesítmény rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka). E munkák díjainak 
elszámolásáról külön jogszabály rendelkezik. 
Az építési-szerelési szerződés alapján a felek a szolgáltatás tárgyát általában 
tervdokumentációra és költségvetésre utalással határozzák meg. Amennyiben valamely munka 
a tervdokumentációban szerepel, de a költségvetésből kimarad, e munkát a törvény 
többletmunkának minősíti. Pótmunkának tekinti az ítélkezési gyakorlat azokat a műszakilag 
szükséges munkákat, amelyek a tervdokumentációból kimaradtak, de nélkülük a létesítmény 
rendeltetésszerűen nem használható. A vállalkozó mind a többletmunkát, mind a pótmunkát 
köteles elvégezni. A többletmunka és a pótmunka díjainak elszámolásáról külön jogszabály 
rendelkezik. Többletmunkáért a vállalkozó az átalánydíjon felül külön díjra nem tarthat igényt 
(BH1995. 652.). Ennek az az indoka, hogy a terv fogalmát nem lehet szűken értelmezni, és a 
terv körébe tartozónak kell tekinteni a dokumentáció minden olyan elemét, amely a 
vállalkozás műszaki tartalmát meghatározza. Ennek megfelelően a terv része minden olyan 
szakhatósági rendelkezés, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges munkákat, 
munkarészeket foglal magában. 
Az építési vállalkozó megtámadhatja a szerződést, ha annak megkötése után olyan további 
munkálatok szükségessége merül fel, amelyről korábban a felek nem tudhattak és amelyek 
nagymértékben meghaladják a szerződésben vállalt munkálatok körét (402. – 403. §) 

 
Munkahely, munkavégzés 
A munkahely az építési-szerelési munka végzésére akkor alkalmas, ha állapota a szerződés 
teljesítését nem gátolja, továbbá, ha a kitűzött alappontok és azok jegyzékének átadása 
megtörtént. 
A megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. 
A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni. 
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Az építési napló (404.§) 
A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni. 
 
A törvény kötelezően írja elő a felek számára az építési napló vezetését, amelyben a feleknek 
fel kell tüntetniük a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és az 
építtető által adott utasításokat is. Az építési napló fontos bizonyítási eszköz, amellyel 
szemben a polgári perrendtartás szabályai alapján természetesen ellenbizonyításnak helye 
lehet.(részletesen ld: a 191/2009.(IX.15.)Korm. rendeletben) 
 
 
Tervmagyarázat, kivitelezési utasítás (404.§) 
A vállalkozó kérésére - szükség esetén - a megrendelő köteles a tervek magyarázatát, a 
részletes kivitelezési utasítást megadni. 
A tervdokumentáció szolgáltatására a megrendelő köteles. Vannak olyan esetek, amikor a 
kivitelező a tervdokumentáció valamely részét, az abban foglalt összefüggéseket, 
megoldásokat nem érti, így e körben tervmagyarázatra vagy részletes kivitelezési utasításra 
van szüksége ahhoz, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően teljesíthesse az építési-
szerelési szerződést. A megrendelő jogosult mással elvégeztetni a tervmagyarázatot, illetve a 
részletes kivitelezési tervet mással is elkészíttetheti. (részletesen a szerzői jogról szóló 17. 
fejezetben.) 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás (405.§) 
A megrendelő köteles a munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-
átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt 
szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a vállalkozó tűzi ki a teljesítési határidőn belüli 
időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az átadás-átvételi eljárás 
időpontjáról a vállalkozónak értesítenie kell a megrendelőt. A megrendelő a kitűzött 
időpontban köteles megjelenni és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Az átadás-
átvételi eljáráson azonban nemcsak az építtető és a vállalkozó vesz részt, arra meghívhatják a 
felek az egyéb érdekelteket is (például a tervezőt, a műszaki ellenőrt, a technológiai szerelést 
végző kivitelezőt, építésügyi hatóság képviselőjét, szükség szerint más hatóságok képviselőit, 
valamint az érdekelt közüzemi vállalatok képviselőit is). 
Az egyes jogszabályok szerint a használatbavételi engedély kiadásának a feltétele, hogy a 
létrehozott mű megfelelőségét - különösen biztonsági szempontokból - a hatóságok, illetőleg a 
közüzemi vállalatok megvizsgálják. Ez nem elsődlegesen a szerződő felek érdekét szolgáló 
előírás, hanem mások személyének és vagyonának megóvását, azaz közérdeket szolgál. 
Amennyiben a megrendelő nem jelenik meg az átadás-átvételi eljáráson átvételi késedelem 
következik be, a jogosulti késedelem pedig kizárja a kötelezett egyidejű késedelmét. Az építtető 
ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjára a szolgáltatás 
nem volt átadásra alkalmas állapotban. Ha a bizonyítás sikeres, a kötelezett késedelmét kell 
megállapítani. A vállalkozó akkor is késedelembe esik, ha a teljesítési határidő utolsó napjára 
nem tűzi ki az átadás-átvételi eljárás kezdetét. 
Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, abban fel kell tüntetni a megrendelő, 
illetve más érdekeltek által észlelt hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összeget, illetve az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket is. 
A vállalkozó kötelezettsége és felelőssége lényegében nem elsősorban az átadási eljárásra 
mint formális mozzanatra irányul, hanem a vállalt kötelezettség szerződésszerű teljesítésére 
és arra, hogy ezzel a megrendelőnek, mint jogosultnak a szerződéshez fűződő érdekét 
kielégítse. A jogszabály a megrendelő kötelezettségévé teszi azt, hogy az építőipari munkát 
haladéktalanul átvegye. Ez a kötelezettség csak a szerződésszerűen felajánlott szolgáltatásra 
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áll fenn. A jogszabály és az ítélkezési gyakorlat ilyen összefüggésben is az átvételre, mint 
reálaktusra helyezi a hangsúlyt. 
Amennyiben a vállalkozó az építményt készre jelentette és a munkahelyről levonult, majd a 
megrendelő az építményt birtokba vette, az átadás-átvételi eljárás lefolytatása nélkül is azt 
kell megállapítani, hogy a teljesítés megtörtént. 
Azokról a kivitelezési hibákról, amelyek az átadást követő időben is jelentkeztek és amelyeket 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem tartalmaz - az ellenkező bizonyításig - azt kell vélelmezni, 
hogy azok az átadás után váltak felismerhetővé. Az ilyen hibákra nézve a jogosult a 
szavatossági igényeket az utó-felülvizsgálat során érvényesítheti. 
  
Ha a megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átvesz (előzetes 
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a megrendelőre száll át. 
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, 
illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem vette át. 
Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek 
más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 
folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 
Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). A megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg 
arra a vállalkozót.  

 
A szerelési szerződés (407. §) 
Szerelési szerződés alapján a vállalkozó technológiai szerelési munka elvégzésére, a 
megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles. 
A szerelési szerződésre - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az építési szerződés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
Az átadás-átvétel próbaüzemmel történik. A próbaüzem időtartama harminc nap. 
A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés a próbaüzemre alkalmas-e. Az 
erre vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításukra, pótlásukra 
megállapított határidőket jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
Ha a berendezés gyártása is a tevékenységi körébe tartozik, a szükséges irányító 
szakszemélyzetet a próbaüzem egész tartamára a vállalkozó biztosítja.  

 
A tervezési szerződés (408.§- 410.§) 
Tervezési szerződés alapján a vállalkozó műszaki-gazdasági tervező munka elvégzésére, a 
megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles. 
A felek a szerződésben a műszaki-gazdasági tervező munka fokozatos szolgáltatásában is 
megállapodhatnak. 
A felek a szerződésben kiköthetik a kártérítési felelősség korlátozását, ha a vállalkozó hazai 
viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági megoldást tartalmazó 
terv készítését vállalja. 
A megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja. 
 
A tervezési szerződés lényeges tartalmi elemei: 
- a szerződés alanyai: a megrendelő és a tervező; 
- a szolgáltatás tárgya: műszaki-gazdasági tervező munka elvégzése; 
- ellenszolgáltatás: a tervezés díj; 
- teljesítési határidő kikötése. 
A megrendelő főkötelezettsége a díjfizetés mellett a terv átvétele. 
Amennyiben a felek a tervezői díjban nem állapodnak meg, a tervezési szerződés nem jön 
létre. Ha a tervező ennek ellenére a tervező munkát elvégezte, a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai (Ptk. 361. §) alapján tarthat igényt a díjazásra. 
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A tervezési szerződés teljesítése akkor szerződésszerű, ha a korszerű műszaki 
követelményeknek, a hatósági előírásoknak megfelel, az esztétikai követelményeket is kielégíti 
(a terv alapján létrehozandó mű a környezetbe illeszkedjék) és a terv alapján a kivitelezés 
gazdaságosan megvalósítható. Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás 
kellékhiányos [Ptk. 305. § (1)]. Hibás az a terv, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, 
s ezért a tervező vállalat szavatossági felelősséggel tartozik és ezért a gazdaságos megoldást 
tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra A megrendelő a hibás teljesítésre 
alapítva jogszerűen áll el a tervezési szerződéstől, ha a felajánlott tervdokumentáció szerinti 
kivitelezés költségének összege lényegesen meghaladja a szerződésben közvetlenül vagy 
közvetve meghatározott és a tervegyeztetés során megjelölt összeget  
Amennyiben a terv alapján az első fokú építésügyi hatóság az építési engedély kiadását 
megtagadja, még lehetőség van a terv kijavítására, átdolgozására annak érdekében, hogy a 
másodfokú építésügyi hatóság a hibátlan terv alapján építési engedélyt adjon. Az építésügyi 
hatóság jogerős döntése előtt a megrendelő nem hivatkozhat alappal arra, hogy a részére 
szolgáltatott terv alkalmatlan az építési engedély kiadására, s emiatt a vállalkozó a tervezői 
díj megfizetését nem követelheti  
A tervezőnek a munkavégzés során be kell tartania az építésügyi és egyéb hatósági 
előírásokat. Így például a műemlék helyreállítására irányuló terveknek meg kell felelniük 
azoknak a követelményeknek is, amelyeket az ilyen építkezéshez szükséges külön engedély 
kiadásánál az illetékes hatóság megkíván  
A tervezőnek annak érdekében, hogy a konkrét terv elkészítéséhez a hatósági előírásokat 
megfelelően figyelembe vehesse, a hatóságokkal előzetes egyeztetést kell végeznie. Ha a 
tervező a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette és emiatt az a kivitelezés 
engedélyezését megtagadta, illetőleg a tervdokumentáció kiegészítését írta elő, a tervezővel 
szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni  
Ha a tervező eredményszolgáltatásra vállalkozott, de az építési engedélyt az elkészített terv 
alapján a megrendelő nem kapta meg, a tervezővel szemben a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatók (BH1997. 88.). 
A tervező - ha az építkezéshez szükséges engedélyek beszerzését is vállalja a szerződésben - a 
hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges ún. vázlattervek tervezési díját akkor is 
igényelheti, ha valamely hatóság az engedély kiadását megtagadja  
A műszaki gyakorlatban alakult ki, hogy műszaki-gazdasági tervezési munka 
- az épület, műtárgy és más építmény építéséhez, felújításához, helyreállításához, 
átalakításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez, elmozdításához, illetőleg bontásához, továbbá 
a tereprendezéshez és parkosításhoz szükséges műszaki tervdokumentációk készítése, ideértve 
a beruházással kapcsolatos általános elrendezési (beépítési) terv készítését is; 
- az üzemi technológiai folyamatok, elrendezések, térbeli és működési kapcsolatok, 
üzemeltetési és létesítési szükségletek meghatározása; 
- a gép üzemi és egyéb berendezés gyártásához, elhelyezéséhez, felújításához, 
korszerűsítéséhez, átalakításához, áttelepítéséhez, illetőleg bontásához szükséges műszaki 
tervdokumentációk készítése; 
- a műszaki gazdasági tervezéssel kapcsolatos, ezt közvetlenül szolgáló geodéziai (terület-
felmérési, földmérési) munka, talajfeltárás (talajmechanikai, geológiai, vízkutató és egyéb) 
munka és vizsgálat, továbbá az előtervezési művelet (adatfelvétel, vizsgálat, tanulmány, hely 
kijelölésével kapcsolatos tervek, beruházási javaslat, program stb.) elkészítése, valamint 
kisajátítási terv kidolgozása; 
- minden egyéb vállalkozásra irányuló műszaki, gazdasági, tervezési munka (tervek 
felülvizsgálata, átdolgozása, helyszínre alkalmazása, honosítása stb.). 
(A Polgári Törvénykönyv magyarázata - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1981., 
II. kötet 1965. oldal). 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény harmadik 
fejezete tartalmazza az építményekkel szemben támasztott általános követelményeket, az 
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építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó előírásokat és az építési munkák építésügyi hatósági 
engedélyezésére vonatkozó szabályokat. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmazza a műemlékekkel 
kapcsolatos építésügyi engedélyezés speciális szabályait. 
A tervezés folyamán nemcsak a hatósági előírásokra kell figyelemmel lenni, hanem a 
szükséges közműnyilatkozatokat is be kell szerezni. A közműnyilatkozatokkal kapcsolatos 
szabályokat az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 
Ha a beruházást kötelező versenytárgyalásra meghirdették, a versenytárgyalásra készített 
tervek költségét (díját) a versenytárgyaláson résztvevők a kiíróval szemben - erre vonatkozó 
külön megállapodás hiányában - nem érvényesíthetik (BH1995. 585.). Ez az elv alkalmazandó 
a közbeszerzéseknél (1995. évi XL. törvény) is. 
Ha a beruházást kötelező versenytárgyalásra meghirdették, a versenytárgyalásra készített 
tervek költségét (díját) a versenytárgyaláson résztvevők a kiíróval szemben - erre vonatkozó 
külön megállapodás hiányában - nem érvényesíthetik  
Az építési tervdokumentáció oszthatatlan szolgáltatás, ezért a tervező a hiányos 
tervszolgáltatás esetén - a részteljesítésben való megállapodás hiányában - tervezési díjat 
nem követelhet (408. §) 
 
A tervező szavatossági felelősségének meghosszabbítása 
Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődött, a terv hibája 
miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján kivitelezett 
szolgáltatás teljesítésének időpontja. 
A tervezési szerződés akkor megy teljesedésbe, amikor a megrendelő a tervet átveszi. A 
tervezési munka jellegéből adódik, hogy a szolgáltatás minőségének megvizsgálása az 
átadáskor általában még nem lehetséges, arra csak a terv szerinti kivitelezés befejezésekor 
kerülhet sor. Ezért mondja ki a törvény, hogy a szavatossági jogok Ptk. 308. § (1) bekezdése 
szerinti elévülési ideje nem a tervezési szerződés teljesítésétől, hanem a kivitelezésre kötött 
szerződés teljesítésének időpontjától kezdődik. A tervező szavatossági felelősségének 
meghosszabbítására vonatkozó szabály azonban csak akkor alkalmazható, ha a kivitelezés a 
terv átadásától számított 3 éven belül megkezdődött. Ha a kivitelezés időben megkezdődik, 
annak tényleges időtartama a tervező meghosszabbított szavatossági helytállását nem 
befolyásolja. 
 
Korszerűségi felülvizsgálat 
Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, a felek 
megállapodhatnak abban, hogy a vállalkozó a tervet felülvizsgálja és nyilatkozik a terv 
kivitelezésre való alkalmasságáról vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet 
áttervezi, a megrendelő pedig díjat fizet (korszerűségi felülvizsgálat). Jogszabály a 
korszerűségi felülvizsgálatot kötelezővé teheti. 
A korszerűségi felülvizsgálat alkalmas mindazoknak a körülményeknek (technikai fejlődés, 
változó előírások stb.) a figyelembevételére, amelyek miatt indokolt a kivitelezés 
megkezdésének időpontjától függővé tenni a terv hibája miatt érvényesíthető szavatossági 
jogok elévülésének a kezdetét. A korszerűségi felülvizsgálatra kötött szerződés létrejöttéhez 
szükség van arra, hogy a felülvizsgálat feltételeiben és az azért járó díjban a felek kifejezetten 
megállapodjanak. 
Kötelező a terv korszerűségi felülvizsgálata a gáz csatlakozó vezetékek és a fogyasztói 
berendezések kiviteli terve esetén akkor, ha a tényleges kivitelezésre a terv jóváhagyásától 
számított két év elteltével kerül sor [a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 3. § 
(1)]. 
Ha a korszerűségi felülvizsgálat esetén a terv alkalmassá nyilvánításától vagy az áttervezett 
terv szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés megkezdődik, a terv hibája miatt 
érvényesíthető szavatossági igények elévülési idejének kezdetét a terv alapján kivitelezett 
szolgáltatás teljesítésének időpontjától kell számítani. 
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Jogszavatosság 
A vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 
kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. Erre a szavatosságra az eladónak a tulajdonjog 
átruházásáért való szavatosságára irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
Előfordulhat, hogy a tervező a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített 
szellemi alkotását használja fel munkavégzéséhez. Az ilyen felhasználáshoz köteles beszerezni 
a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását, ennek hiányában jogosulatlanul alkalmazza 
mások megoldásait, bitorolja mások szellemi alkotását. A törvényi szabály a megrendelő 
érdekeinek védelmét szolgálja. Célja, hogy a megrendelő ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy a 
kifizetett terv alapján a kivitelezést nem lehet a megrendelő szándékai szerint megvalósítani. A 
tervezői jogszavatosságra a törvény a Ptk. 369-370. §-aiban foglalt szabályok alkalmazását 
rendeli. 
A jogszavatosság alapján a megrendelőnek elállási joga, kártérítési igénye lehet, illetve ha a 
harmadik személy joga a megrendelő jogait korlátozza, a megrendelő megfelelő határidő 
kitűzésével tehermentesítést követelhet a tervezőtől és a tehermentesítésig megtagadhatja az 
ehhez szükséges tervezési díj összegének megfizetését, azaz díjvisszatartási joga is lehet. 
A szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi 
alkotások tekintetében a kutatási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
Ha a megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem 
közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik; 

 
A tervező a tervezési hibákért a megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a megrendelő a 

terveket teljesítésként elfogadta, és kivitelezés céljából továbbadta. A megrendelő a tervek 
hibája miatt a kivitelezővel szemben felelősséggel nem tartozik. 

A műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény hibájáért a kivitelező kártérítéssel 
tartozik, ha a megrendelőtől kapott tervek hibáját felismerhette, a megrendelőt azonban erre 
nem figyelmeztette, vagy a munkát a jogszabály tilalma ellenére elvégzi. A közös károkozásra 
vonatkozó szabályok (Ptk. 344. §) szerint az így keletkezett kár a tervező és a kivitelező között 
megosztható, de a megrendelővel szemben a felelősségük általában egyetemleges.(410. §) 
 
Kutatási szerződés (412.§-414.§) 
Kutatási szerződés alapján a vállalkozó kutatómunka végzésére, a megrendelő pedig díj 
fizetésére köteles. A felek megállapodhatnak abban, hogy a díj a munka eredménytelen 
befejezése esetén is jár. 
A kutatási szerződés jelentősége abban rejlik, hogy lehetőséget teremt a tudományos technikai 
fejlesztések eredményeinek gazdasági hasznosítására, amely nemcsak a gazdasági élet 
szereplőinek, illetve az állampolgároknak az érdekeit szolgálja, hanem a nemzetgazdaság 
számára is fontos. 
A kutatási szerződés is a vállalkozási szerződés önállóan nevesített alakzata, bár olyan 
szerződési elemeket is hordoz, amelyek inkább a megbízási szerződéshez (Ptk. 474. §) állnak 
közelebb. Így például míg a vállalkozási szerződés eredménykötelem, a kutatási szerződésnek 
nem feltétele, hogy eredmény megvalósításában állapodjanak meg a felek. Megállapodhatnak 
oly módon is, hogy a díj a munka eredménytelen befejezése esetén is jár.  
A kutatási szerződés lényeges tartalmi elemei: 
- a szerződés alanyai: a vállalkozó (a kutató) és a megrendelő. Mindkét pozícióban bármely 
jogalany szerepelhet; 
- a szolgáltatás tárgya: meghatározott kutatási munka, amely irányulhat eredmény 
létrehozására is, de nem feltétlenül; 
- ellenszolgáltatás: a kutatási munka díja (a felek megállapodhatnak abban is, hogy a díj a 
munka eredménytelen befejezése esetén is jár); 
- a teljesítési határidő: lehet határozott, de határozatlan idejű is. 
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Amennyiben a felek a fizetendő díjban nem állapodnak meg, a kutatási szerződés nem jön 
létre. A kutató az általa végzett tevékenységgel előállított és a megrendelő részére átadott 
dolog ellenértékére a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint tarthat igényt  
 
A szerződést írásba kell foglalni. A szerződés határozatlan időre is megköthető. 
A szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi 
alkotások tekintetében 
a) ha a megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem 
közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik; 
b) ha a megrendelő a rendelkezés jogát nem köti ki, a szellemi alkotást csak saját üzemi 
tevékenysége körében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel 
nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a vállalkozó szabadon rendelkezik. 
A vállalkozó csak a megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe alvállalkozót. Nincs szükség 
a megrendelő hozzájárulására, ha a vállalkozó meghatározott eredmény elérésére vállalkozott. 
A megrendelő a vállalkozó szolgáltatását csak a szerződésben meghatározott célra 
használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja. 
A vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szolgáltatás 
felhasználását megakadályozza vagy korlátozza. Erre a szavatosságra az eladónak a 
tulajdonjog átruházásáért való szavatosságára irányadó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
A vállalkozó a szerződésben kikötheti kártérítési felelősségének korlátozását. 
A felek a határozatlan időre kötött szerződést hat hónapra felmondhatják. 
A kutatási szerződésre a külön nem szabályozott kérdésekben a vállalkozási szerződés 
általános szabályait, illetőleg a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.(412. – 414. §) 

 
A megbízás (474.§) 
Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni (pl. szakvélemény 
készítése) 
A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni. 
Ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, a megbízáshoz olyan 
alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a megbízás alapján kötendő szerződésre 
előír. 
Megbízás és vállalkozás 
Az alapvető különbség a szerződéses szolgáltatásban mutatkozik: míg a megbízott csak 
valamely tevékenység ellátására, addig a vállalkozó (tevékenységgel, munkával létrehozandó) 
eredmény szolgáltatására köteles. A vállalkozási szerződés tehát ún. eredmény-kötelem (Ptk. 
389. §), amelyben nem a tevékenységnek, hanem az attól elkülönülő eredménynek van 
jelentősége. Ezért nem vállalkozási, hanem megbízási szerződésről van szó, ha például valaki 
a beruházás lebonyolítását, a megrendelő szerelőinek irányítását, felügyeletét, 
szaktanácsadást vállal, viszont például az utak tisztítására és fenntartására kötött szerződés 
tipikus szolgáltatása nem a tisztító és fenntartó munka, hanem az azzal elérendő eredmény). A 
szakvélemény elkészítésére vagy kézirat legépelésére kötött megállapodás is - ezeknek az 
ismérveknek megfelelően - vállalkozási és nem megbízási szerződésnek minősül. 
Nem vonható a két szerződés-típus elhatárolásának ismérvei körébe a megbízási szerződés 
eredményes teljesítésének kérdése még akkor sem, ha a megbízott kifejezetten eredmény-
felelősséget vállalt  
A beruházói feladatot, továbbá a tervezői művezetési, építési műszaki ellenőri feladatot 
megbízottként ellátó esetleges kártérítési felelőssége nem azonos az eredménykötelem 
teljesítésére vállalkozó kivitelező felelősségével (Ptk. 310. §, 474. §). 
 
A felek jogai és kötelezettségei 
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A megbízott személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy 
közreműködését is, ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha ez a megbízás jellegével együtt 
jár. A megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna 
el. 
A megbízott igénybe veheti más személy közreműködését akkor is, ha ez a megbízónak 
károsodástól való megóvása érdekében szükséges. Ebben az esetben az igénybe vett 
személyért nem felelős, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása 
és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
Ha a megbízottnak más személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, 
amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 
Ha a megbízott által igénybe vett személyt a megbízó jelölte ki, a megbízott e személyért nem 
felelős, ha bizonyítja, hogy az igénybe vett személy utasításokkal való ellátása és ellenőrzése 
terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 
utasításból eredő károk őt terhelik. 
A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség 
esetén enélkül is tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy 
ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 
A megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót 
haladéktalanul értesíteni kell. 
A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

 
A megbízás teljesítése, a díj fizetése 
A megbízó díj fizetésére köteles, kivéve ha az ügy természetéből, illetőleg a felek közötti 
viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott az ügy ellátását ingyenesen vállalta. 
A megbízott díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. A megbízó a 
díjat csökkentheti, illetőleg kifizetését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény 
részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért a megbízott felelős. 
Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a díjnak tevékenységével 
arányos részét követelheti. 
A díj a szerződés megszűnésekor esedékes. 
Az ügy ellátásával felmerült költségek a megbízót terhelik. A megbízott a költségek 
előlegezésére nem köteles. (A költségviselési szabály érvényesül külön szerződési kikötés 
nélkül is. 
 
A megbízás megszűnése 
A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a megbízónak 
mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, 
kivéve amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált. 
A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik 
személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és hasznos 
költségeit megtéríteni. 
A megbízottat költségei és díjkövetelése biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak 
azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába. 
A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha 
a) valamelyik fél a szerződést felmondja; 
b) bármelyik fél meghal, illetőleg ha jogi személy megszűnik, kivéve ha a megszűnő jogi 
személynek jogutódja van; 
c) a megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy pedig a 
megbízott cselekvőképességét elveszti; 
d) a megbízás tárgytalanná válik. 
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Ha a megbízás a megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az 
időpontban következik be, amikor a megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást 
szerez. 
A megbízott a felmondás, a megbízó halála vagy cselekvőképességének megszűnése esetén a 
szerződés megszűnése után is köteles a megbízó érdekének védelmében a halaszthatatlan 
intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a megbízó vagy jogutódja az ügy intézéséről 
gondoskodni nem képes. 
A megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni 
a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 
A szerződést a megbízott is bármikor felmondhatja; a felmondási időnek azonban 
elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson. A 
megbízó súlyos szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet. 
Ha a megbízás felmondása alapos ok nélkül történt, az okozott kárt meg kell téríteni, kivéve 
ha a megbízás ingyenes volt, és a felmondási idő elegendő volt ahhoz, hogy a megbízó az ügy 
intézéséről gondoskodhassék. 
A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis; folyamatos megbízási jogviszonynál 
azonban a felek a felmondás jogának korlátozásában megállapodhatnak. (474. – 483. §) 
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3. A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV 
[1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY] 

 
A bűncselekmény, a bűntett és vétség (10-11.§) 
Bűncselekmény: az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. 
Társadalomra veszélyes cselekmény:  az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar 
Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy 
jogait sérti vagy veszélyezteti. 
 
A bűncselekmény bűntett vagy vétség. 
Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény kétévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény 
vétség. 
 
Környezetkárosítás (280.§) 
Bűntettet követ el aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit 
jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon veszélyezteti, vagy  
- olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak 
beavatkozással állítható helyre, vagy 
- olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható 
helyre. 
 A büntetési tétel  
- veszélyeztetés esetén három év,  
- károsítás esetén öt év,  
- helyreállíthatatlan károsítás esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lehet. 
 
Aki személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó, ózonréteget károsító anyagot 
vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azt 
forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatti veszélyeztetés esetén egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, károsítás esetén 
két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, 
helyreállíthatatlan károsítás esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az elkövető nem büntethető, illetve büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az első fokú ítélet 
meghozataláig a cselekménye által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást 
megszünteti, a károsodott környezetet helyreállítja. 
 
Szennyezésnek minősül: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői 
jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó 
terhelése. 
 
Természetkárosítás (281. §) 
Aki 

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 
b) védett élő szervezet egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, 

pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei 
esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 
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c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelete (A és B melléklete) 
hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét  

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az 
ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ 
el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Szintén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki 
a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési 
területet, vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területet, vagy annak jelölt területet, vagy 

b) védett 
1. természeti területet, 
2. barlangot, 
3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét 

jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja. 
 

A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha: 
- a természetkárosítás a fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan 
mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított egyedek (külön jogszabályban 
meghatározott) pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri az egyedek esetében 
megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, illetve 
 
- a természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve fokozottan védetté nem nyilvánított 
élő szervezet adott állományának fennmaradását veszélyeztető pusztulását okozza, 
 
- a természetkárosítás az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi terület, különleges 
természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti terület, barlang, illetve 
élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését 
okozza. 

Aki a természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
A rendelkezés alkalmazásában élő szervezet egyede: 
a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 
b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 
c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint 
annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy 
készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből 
származó összetevőt tartalmaz. 
 
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (281/A. §) 
Aki hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, illetve engedély nélkül vagy 
az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más 
jogellenes tevékenységet végez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az bűncselekményt a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. 
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Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, veszélyes hulladék esetén 
két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
Hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak minősít, 
amennyiben alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy azok 
összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. 
Hulladékkezelési tevékenység: a hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben 
meghatározott gyűjtése, begyűjtése, szállítása – ideértve az országba történő behozatalt, 
kivitelt, valamint az ország területén történő átvitelt –, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása. 
 
Minőség hamis tanúsítása és az áru hamis megjelölése (295. §) 
Aki minőséget tanúsító okiratban jelentős mennyiségű vagy értékű áru minőségéről valótlan 
adatot tanúsít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Aki a cselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
Aki árut – a versenytárs hozzájárulása nélkül – olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, 
megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs, illetőleg annak jellegzetes 
tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából 
megszerez, tart, illetőleg forgalomba hoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban  (296/B. §) 
Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt 
vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb 
szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy 
más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az bekezdés szerint büntetendő az is, aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles 
tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása 
érdekében a vállalkozások társadalmi szervezete, a köztestület, az egyesülés és más hasonló 
szervezet olyan döntésének a meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza. 
A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés, ha a cselekményt jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre 
követik el. 
Nem büntethető a bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság 
tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Hatóság 
alatt a verseny- vagy pénzügyi felügyeletet ellátó szerveket és a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos jogorvoslati eljárást lefolytató szervet is érteni kell. 
 
Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (300/C §-300/E §) 
Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés 
megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit 
túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
Vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki 

a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot 
jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, 

b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb 
művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza. 
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Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása. 
Aki a 300/C §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából, az ehhez szükséges 
vagy ezt könnyítő számítástechnikai programot, jelszót, belépési kódot, vagy 
számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatot 

a) készít, 
b) megszerez, 
c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, vagy más módon hozzáférhetővé tesz, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
Rongálás (324. §) 
Rongálást követ el, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt 
okoz. 
Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő ha nagyobb kárt okoz, és 
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a rongálás jelentős kárt okoz: 
- kulturális javak körébe tartozó tárgyakban, régészeti lelőhelyekben vagy műemlékben, 
- vallási tisztelet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületben vagy 
tárgyban, 
- temetőben vagy temetkezési emlékhelyen  
 
Bitorlás (329. §) 
Bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki 

a) más szellemi alkotását, találmányát, újítását vagy ipari mintáját sajátjaként tünteti fel 
és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, 

b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével visszaélve más szellemi 
alkotásának, találmányának, újításának vagy ipari mintájának hasznosítását vagy 
érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból 
vagy nyereségből részesítsék.  
 
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (329/A. §) 
Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó 
jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok megsértését jelentős vagyoni hátrányt okozva, üzletszerűen követik el. 
 
A büntetés 
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok megsértését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el. 
 
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés 
kijátszása (329/B. §) 
Vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos 
műszaki intézkedést  
- haszonszerzés végett megkerüli, vagy e célból ehhez szükséges eszközt, terméket, 
berendezést vagy felszerelést készít, előállít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
 
- megkerül, és e célból az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki, szervezési 
ismeretet másnak a rendelkezésére bocsátja. 
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A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői jogról szóló 
törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedés kijátszását üzletszerűen követik el. 
 
Nem büntethető aki – mielőtt a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos 
műszaki intézkedés megkerüléséhez szükséges eszköz, termék, berendezés, felszerelés 
készítése, illetőleg előállítása a hatóság tudomására jutott volna – tevékenységét a hatóság 
előtt felfedi, és az elkészített, illetőleg az előállított dolgot a hatóságnak átadja, valamint 
lehetővé teszi a készítésben, illetőleg előállításban részt vevő más személy kilétének 
megállapítását. 
 
Jogkezelési adat meghamisítása (329/C. §) 
Aki más szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelme alá tartozó művének, illetőleg 
teljesítményének a felhasználásával összefüggésben megjelenített, és a szerzői jogról szóló 
törvényben meghatározott jogkezelési adatot haszonszerzés végett jogosulatlanul eltávolítja 
vagy megváltoztatja, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 
Iparjogvédelmi jogok megsértése (329/D. §) 
Aki a jogosultnak törvény, kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai közösségi rendelet 
alapján fennálló szabadalmi oltalomból, növényfajta-oltalomból, kiegészítő oltalmi 
tanúsítványból, védjegyoltalomból, földrajzi árujelző-oltalomból, formatervezési 
mintaoltalomból, használati mintaoltalomból, illetve topográfiaoltalomból eredő jogát az 
oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok 
megsértését 
a) jelentős vagyoni hátrányt okozva, 
b) üzletszerűen 
követik el. 
A büntetés 
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését különösen nagy 
vagyoni hátrányt, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését 
különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozva követik el. 
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4. A SZABÁLYSÉRTÉSEK 

[218/1999. (XII.28.) KORM. RENDELET] 
 
(Megjegyzés: A szabálysértéseknek általában pénzbüntetési tétele van, a szabálysértés 
súlyosságától függő mértékben. A vizsgázónak elsősorban a szabálysértés(műszaki) tartalmát 
kell ismernie, a büntetés pénzben kifejezett mértéke másodlagos jelentőségű.) 
 
Jogosulatlan címhasználat (14.§) 
Aki mások előtt őt meg nem illető címet használ, illetőleg kitüntetést vagy egyenruhát 
jogosulatlanul visel, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Ez vonatkozik arra az esetre is, ha valaki jogosulatlanul mérnöknek, főmérnöknek, 
szakértőnek nevezi magát, de ehhez megfelelő végzettséggel és jogosultsággal nem 
rendelkezik 
 
A fás szárú növények védelmi szabályainak  megsértése (19.§) 
Ötvenezer forintig terjedő; pénzbírsággal sújtható, aki a fás szárú növények védelméről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére 
vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti. 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a fás szárú növények védelméről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág.  
 
Határrendészeti szabálysértés (24.§) 
Aki az államhatár megjelölésére szolgáló jelet gondatlanul megsemmisít vagy 
elmozdít,harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a) a megye-, város- vagy községhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet vagy létesítményt, 
b) természetvédelmi hatósági és tájékoztató táblát, 
c) a birtokhatár megjelölését vagy az egyéb közérdeket szolgáló jelet vagy létesítményt 
megsemmisít, elvisz vagy áthelyez. 
 
A közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések 25.§-31.§ 
- Titokvédelmi szabálysértés 
- Adatvédelmi szabálysértés 
- Adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek 
megszegése 
 
- Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés 
a) jogosulatlanul, vagy jogszabályban előírt eljárási szabályok megszegésével, 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatszolgáltatást elrendelése, illetve végre 
hajtása, 
b) gondatlanul a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltatása, 
c) a szabályszerűen elrendelt statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt határidőben 
teljesítése, 
d) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy átadására vonatkozó jogszabályok 
megszegése, 
e) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál előírt nyilvántartás vezetésének 
elmulasztása, 
f) a statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzésének  akadályozása, az ellenőrzés, illetőleg 
tájékozódás során kért felvilágosítás megtagadása, illetőleg megőrzési kötelezettségének nem 
teljesítése 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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Közlekedési szabálysértések (60.§- 
a) Útügyi szabálysértések 
- engedély nélküli útelzárás, az út alatti vagy a feletti építmény vagy létesítmény 
csatlakozásának létesítése, 
- engedély nélküli útfelbontás, vagy elfoglalás, 
- az út árkába vagy átereszébe olyan anyag juttatása, amely a lefolyást akadályozza vagy az 
árkot (átereszt) szennyezi, 
- az úton elhelyezett útfenntartási anyag szükségtelen mozgatása (ráhajt vagy azt szétszórja), 
- az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettség 
megszegése, 
- természeti védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról való letérés, 
- az út vagy az út műtárgyának gondatlan megrongálása, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A felsorolt szabálysértések miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre 
felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint természeti és védett természeti 
területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az 
önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
b) Vasúti építményre vonatkozó szabálysértés (62.§) 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- vasúti építményt vagy berendezést (ideértve a siklót, a függőpályát, a távolsági szalagpályát 
és sífelvonót is) az ahhoz szükséges engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon létesít, 
átalakít, illetőleg engedély nélkül üzembe helyez vagy megszüntet, 
- vasúti építményt vagy berendezést a használatbavételi engedélyben meghatározott, illetőleg 
a vasúti építményre, berendezésre vonatkozó üzemeltetési, műszaki és biztonsági előírások 
megszegésével üzemeltet, 
 
A fogyasztóvédelmi szabálysértések(74.§) 
a) Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése 
- Aki a termék minőségének tanúsítását elmulasztja, illetőleg a vásárlási tájékoztató adására 
vonatkozó kötelességét megszegi, vagy a minőséget tanúsító okiratban a termék minőségéről 
valótlan adatot tanúsít, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
- Aki a minőség tanúsítási kötelezettség megszegésének szabálysértését építési termékkel 
(építési anyag, szerkezet, berendezés) kapcsolatban követi el, illetőleg építési terméket hazai 
megfelelőség igazolása nélkül hoz forgalomba, százezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 
 
b) Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata 
Aki megfelelőségi jelölést jogosulatlanul használ vagy megfelelőségi jelöléssel 
összetéveszthető jelölést használ, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
Egyes munkaügyi szabálysértések(93.§-99.§) 
a) A munkavállaló hátrányos megkülönböztetése 
Az a munkáltató, aki 
- a munkavállaló alkalmazását nemre, korra, nemzetiségre, fajra, származásra, vallásra, 
politikai meggyőződésre, munkavállalói érdekképviseleti szervezethez való tartozásra, vagy 
ezzel összefüggő tevékenységre való tekintettel, továbbá minden egyéb, a munkaviszonnyal 
össze nem függő körülmény miatt jogellenesen megtagadja, 
- a munkavállalók között az előbbiek hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
b) Munkavédelmi szabálysértés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
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- a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri, 
- munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-
készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, 
illetőleg a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza, 
- a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási 
kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a kivizsgálást – ideértve az ehhez szükséges 
adatszolgáltatás megtagadását – akadályozza, 
 
c) Munkavédelmi képviselő akadályozása 
Az a munkáltató, aki a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban 
biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetőleg a munkavédelmi 
képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
Az itt felsorolt munkaügyi szabálysértések miatti eljárás az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a bányakapitányság hatáskörébe tartozik. 
 
Földvédelmi szabálysértések (118.§) 
a)Földmérési munka jogtalan végzése 
Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- földmérési (vázrajzkészítési) munkát jogosulatlanul vagy nem a jogszabályban előírt módon 
végez, 
- a földmérési munkával kapcsolatos bejelentési, munkarész beszolgáltatási vagy megőrzési 
kötelességének nem tesz eleget, 
- a földmérési és térképészeti állami alapadatokat jogtalanul használja, 
 
A vízgazdálkodás rendjét veszélyeztető szabálysértések (125.§ 
 
a) Vízjogi szabálysértés 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkát, vízilétesítményt, illetőleg 
vízhasználatot vízjogi engedély, illetőleg hatósági hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyben 
meghatározott előírások megszegésével végez, gyakorol vagy üzemeltet, 
- egyéb hatósági engedélyhez kötött vízilétesítményt vagy vízimunkát engedély nélkül létesít, 
illetőleg az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorol, 
- a vízmennyiség csökkenése esetén a vízhasználat korlátozására vonatkozó hatósági 
rendelkezéseket megszegi, 
 
b) Víz-szennyezés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- külön jogszabályban meghatározott rendeltetésű vízi létesítménybe, illetve hasznosításra 
igénybe vett, vagy arra kijelölt vízkészletbe közvetlenül vagy közvetve fertőző, illetőleg 
károsan szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi, 
vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg, 
- a szennyvíztisztító berendezés, szennyvíz, illetőleg szennyezőanyag ártalommentes 
elhelyezését nem a jogszabályban vagy jogszabály alapján kiadott hatósági előírásban 
meghatározott módon valósítja meg, vagy olyan létesítményt üzemeltet, amely a vizek 
fertőzését vagy káros szennyezését okozhatja, 
- az ivóvízellátást ásvány- és gyógyvízként szolgáló, vagy ilyen célra kijelölt vizek, 
vízilétesítmények védőterületére, védőidomára vagy védősávjára a jogszabályban, a hatósági 
előírásokban meghatározott rendelkezéseket megszegi, illetőleg a védőterületet érintő 
korlátozásokkal ellentétes tevékenységet folytat, illetőleg ingatlan-használatot gyakorol, 
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Vállalkozói, ipari szabálysértések (128.§-133.§) 
 
a) Kontárkodás 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jogosulatlanul folytat vállalkozói 
tevékenységet, vagy olyan vállalkozói tevékenységet gyakorol, amelyre nem jogosult. 
Azt a munkaeszközt, amellyel a kontárkodás szabálysértését elkövették, el lehet kobozni, a 
szabálysértés egy éven belüli ismételt elkövetése esetén pedig el kell kobozni. 
 
b) Kazánok és nyomástartó berendezések és tároló tartályok biztonsági szabályainak 
megszegése 
 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- kazánt vagy nyomástartó berendezést, illetőleg tároló tartályt előzetes vizsgálat nélkül vagy 
annak kedvezőtlen eredménye ellenére, illetőleg az engedély érvényének lejárta után üzemben 
tart, 
- kazán vagy nyomástartó berendezés, illetőleg tároló tartály üzemeltetésére vonatkozó 
biztonsági szabályokat nem tartja meg. 
Aki kazánnak vagy nyomástartó berendezésnek, illetőleg tároló tartálynak a biztonsági 
szabályzatokban előírt szerelvényeit (segédberendezéseit) nem tartja üzemképes állapotban, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértés esetén az eljárás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, 
továbbá a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
c) Energiahordozókra vonatkozó biztonsági szabályok megszegése 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- a gáz, kőolaj, kőolajtermékek vezetéken történő szállítására, tárolására, illetőleg e célokat, 
valamint a gáz rendeltetésszerű felhasználását szolgáló berendezések létesítésére, kezelésére, 
átalakítására és megszüntetésére, továbbá a gázüzemi létesítmények biztonsági övezetére 
vonatkozó jogszabály, vagy jogszabály alapján kiadott rendelkezésben előírt biztonsági 
szabályokat megszegi, 
- olyan gázfogyasztó készüléket üzemeltet, amely nem szabványos vagy típusvizsgálat szerint 
nem alkalmas, vagy amelyet nem láttak el forgalomba hozatali engedéllyel, 
- a gázfogyasztó készülék, illetőleg a gázvezeték műszaki-biztonsági ellenőrzését akadályozza 
vagy zavarja. 
 
Bányászati szabálysértés (135.§) 
Pénzbírsággal (ötvenezer forint) sújtható, aki 
- a bányászati tevékenységet a bányakapitánysághoz be nem jelentett felelős műszaki 
vezetővel vagy anélkül folytat, 
- a földtani kutatási munka megkezdését és befejezését a bányakapitányságnak és a központi 
földtani hatóságnak nem jelenti be, vagy a kiadott engedélyekben megadott feltételeket nem 
tartja meg, 
- a bányatelekkel kapcsolatos rendelkezéseket megszegi, 
- a bányatérképek készítésére, folyamatos kiegészítésére, megbízhatóságára és megőrzésére 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
- a bányabiztonsági szabályzatok előírásait megszegi, 
- a védőpillérekre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
Pénzbírsággal (hatvanezer forint) sújtható továbbá az a munkáltató, aki a bányászatról szóló 
törvényben meghatározott, súlyos üzemzavarral, illetőleg bányászati munkabalesettel 
kapcsolatos azonnali bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan adatot közöl, 
illetőleg az üzemzavar valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza, 
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A szabálysértés miatti eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK (136.§-140.§) 
 
a) Építmény engedély nélküli használatba vétele 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki használatbavételi engedélyhez kötött 
építményt 
- engedély nélkül ad vagy vesz használatba, 
- az építményt nem a rendeltetésének megfelelően használja, 
- a külön jogszabályban meghatározott építési tevékenység elkészültét a hatóságnak nem 
jelenti be, 
 
b) Építőipari kivitelezési jogosultság szabályainak megszegése 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- építőipari kivitelezési tevékenységet folytat anélkül, hogy arra jogosult volna, 
- az építés műszaki munkálatait erre jogosultsággal rendelkező műszaki vezető hiányában 
folytatja. 
Aki az építési napló vezetését és az építés helyszínén tartását elmulasztja -ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, 
Aki építési szakmunkát a tevékenységére előírt szakmai feltételek teljesítése nélkül végzi, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
c) Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályainak megszegése 
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogosulatlan folytatása, a más által készített terv 
igazolása saját tervként, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
d) Az építés biztonsági szabályainak megszegése 
Aki az építmény építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, javítása, emeletráépítése, tetőtér-
beépítése, állagmegóvása, átalakítása, helyreállítása, rendeltetés-módosítása vagy lebontása, 
illetőleg állvány felállítása vagy szétszedése alkalmával az életre, testi épségre és egészségre 
vonatkozó biztonsági szabályokat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 
Az építés biztonsági szabályainak megszegése esetében a szabálysértési eljárás az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség hatáskörébe tartozik, minden egyéb esetben az 
eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
Felvonóval kapcsolatos kötelességek megszegése (140.§) 
Aki a felvonó és mozgólépcső (mozgójárda) üzembe helyezésére, rendeltetésszerű 
használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára 
vonatkozó kötelességét megszegi - ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
Régészeti szabálysértés (144.§) 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- régészeti feltárás céljából jogszabályban előírt engedély nélkül ásatást, megelőző feltárást, 
falkutatást, műszeres lelet- és lelőhelyfelderítést végez vagy végeztet, 
- régészeti és természettudományos feltárásokra, lelőhelyekre, továbbá a régészeti jelentőségű 
védett földterületekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, 
 
Mérésügyi, szabványügyi és találmányi szabálysértések (150.§-151.§) 
 
a) Mérésügyi szabálysértés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
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- a mérésügyi jogszabályok szerint kötelező hitelesítésű mérőeszköz forgalomba hozatalához 
szükséges hitelesítési engedély beszerzését elmulasztja, 
- a mérőeszköz jogszerű használatához szükséges első, időszakos vagy javítás utáni 
hitelesíttetetéséről nem gondoskodik, 
- a mérésügyi jogszabályok szerinti mérésügyi tanúsító jelet, engedélyt, bizonyítványt 
jogosultatlanul használ, 
- hamis mérésügyi tanúsító jelet, engedélyt vagy bizonyítványt használ, 
Fenti szabálysértések miatt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal erre feljogosított 
dolgozója helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
Aki a közüzemi szolgáltatás során használt fogyasztásmérők tekintetében a jogszabályban 
előírt kötelező nyilvántartás vezetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
A mérésügyi szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes 
területi szerve hatáskörébe is tartozik. 
 
b) Szabványügyi szabálysértés 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- nemzeti szabványt jogosulatlanul forgalmaz, 
- a nemzeti szabványnak való megfelelőségi jelet jogosulatlanul alkalmazza. 
A nemzeti szabványnak való megfelelőségi jelet jogosulatlanul alkalmazza az, aki a terméken 
az MSZ megfelelőségi jelet anélkül tünteti fel, hogy az a nemzeti szabványban rögzített 
követelményeket kielégítené. 
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5. A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS 
(VERSENY TÖRVÉNY) 

[1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY] 
 
 

A versenyjog egyrészt a gazdasági verseny „tisztaságának”, tisztességének megőrzésére 
hivatott: a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések annak 
megakadályozására irányulnak, hogy a versenyben előnyhöz jussanak az üzleti tisztesség 
követelményei ellen vétők azokkal szemben, akik e követelményeket betartják. A versenyjog 
másrészt a gazdasági verseny szabadságának megóvását is célozza. 

 

A törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személyekre, valamint a jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságokra. A törvényt tehát alkalmazni kell az elsődlegesen gazdasági-
vállalkozási tevékenység folytatására nem alapító egyesületekre (társadalmi szervezetekre), 
alapítványokra vagy más non-profit szervezetekre éppúgy, mint a rendeltetésüknél fogva 
profitorientált szervezetekre. A törvény személyi hatálya tehát kiterjed mindenkire, illetve 
minden szervezetre, aki vagy amely piaci magatartást tanúsít vagy tanúsíthat. 
 

Az általános tilalom (generálklauzula) 

A tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó fejezet élén a tisztességtelen gazdasági 
tevékenység általános tilalmát kimondó szabály – az ún. generálklauzula – áll. A 
generálklauzulát lehet és kell alkalmazni a tisztességtelen verseny tilalmába ütköző minden 
olyan magatartásra, amely nem tartozik a tisztességtelen versenynek a törvény által külön is 
szabályozott „nevesített” esetei, tényállásai közé. 
 

Nevesített tilalmak: 
A hírnévrontás, a titoksértés (üzleti titok), a bojkott, a szolgai utánzás, a versenyeztetés 
tisztaságának megsértése, a versenyt korlátozó megállapodások kötése (kartellek), a 
gazdasági erőfölénnyel, monopolhelyzettel való visszaélés és a vállalkozások összefonódását. 
 
 
A Gazdasági Versenyhivatal (33.§) 
A Gazdasági Versenyhivatal központi költségvetési szerv, amely a központi költségvetés 
szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot, költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei 
kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetőek. 
 
A törvényben,valamint az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott 
versenyfelügyeleti feladatokat a Gazdasági Versenyhivatal látja el, kivéve, ha a törvény 
eltérően rendelkezik. A Gazdasági Versenyhivatal számára feladatot csak törvény írhat elő. 
A Gazdasági Versenyhivatal ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi 
versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak. 
 
 
 
Az eljárás (43/C.§- 46.§) 
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények 
arra utalnak, hogy az adott ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul, vagy 
korlátozódik – a piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából – végzéssel ágazati 
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vizsgálatot indít. Az ágazati vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg kell jelölni, hogy 
mely piaci körülményekre tekintettel szükséges az ágazati vizsgálat megindítása. A 
vizsgálatindító végzést hirdetményi úton kell közölni, a Gazdasági Versenyhivatal internetes 
honlapján való közzététellel. 
A Gazdasági Versenyhivatal jár el minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem 
tartozik a bíróság (86. §) hatáskörébe. 
A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed. 
 
A versenyfelügyeleti eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul meg, és érdemi határozattal 
fejeződik be. 
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6. A SZERZŐI JOG 
[1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY] 

 
 
A szerzői jogi védelem tárgya (1.§) 
 
Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az 
irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: 
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, 
b) a nyilvánosan tartott beszéd, 
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) 
akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, 
ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, 
j) a térképmű és más térképészeti alkotás, 
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a 
városépítészeti együttes terve, 
l) a műszaki létesítmény terve. 
m) az iparművészeti alkotás és annak terve, 
n) a jelmez- és díszletterv, 
o) az ipari tervezőművészeti alkotás, 
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. 
 
A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti 
jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől 
vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. 
Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, 
a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az 
ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések. 
Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem 
lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek. 
 
A szerzői jog (4.§) 
A Szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). 
Szerzői jogi védelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül – más 
szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege 
van. 
A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a 
vagyoni jogok – összessége. 
A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a 
szerző nem mondhat le róluk. 
 
Közös művek (5.§) 
Több szerző közös művére, ha annak részei nem használhatók fel önállóan, a szerzői jog 
együttesen és – kétség esetén – egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat; a szerzői jog 
megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet. 
Együttesen létrehozottnak minősül a mű, ha a megalkotásában együttműködő szerzők 
hozzájárulásai olyan módon egyesülnek a létrejövő egységes műben, hogy nem lehetséges az 
egyes szerzők jogait külön-külön meghatározni (társszerzők). 
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Személyhez fűződő jogok (10.§):  
A nyilvánosságra hozás, a név feltüntetése, a mű egységének védelme, az anonimitás és álnév 
használat, a mű egységének védelme. 
A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e. 
A mű nyilvánosságra hozatala előtt annak lényeges tartalmáról csak a szerző hozzájárulásával 
szabad a nyilvánosság számára tájékoztatást adni. 
A felhasználási szerződés alapján – ellenkező kikötés hiányában – megadottnak kell tekinteni 
a szerző hozzájárulását ahhoz, hogy a felhasználó a mű tartalmáról a felhasználás céljának 
megfelelő módon a nyilvánosság számára tájékoztatást adjon. 

 
Vagyoni jogok (16.§) 
 A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű anyagi formában és 
nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás 
engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély 
felhasználási szerződéssel szerezhető. 
Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében 
díjazás illeti meg, amelynek – eltérő megállapodás hiányában – a felhasználáshoz kapcsolódó 
bevétellel kell arányban állnia. 
 
A többszörözés joga (18.§) 
A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Többszörözés: a mű anyagi hordozón való – közvetlen vagy közvetett – rögzítése, bármilyen 
módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint egy vagy több másolat készítése a 
rögzítésről. 
 
A terjesztés joga (23.§) 
A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a 
nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba 
hozatalra való felkínálással. 
 
Az átdolgozás joga (29.§) 
A szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve hogy erre másnak engedélyt 
adjon. Átdolgozás a mű fordítása, színpadi, zenei feldolgozása, filmre való átdolgozása, a 
filmalkotás átdolgozása és a mű minden más olyan megváltoztatása is, amelynek 
eredményeképpen az eredeti műből származó más mű jön létre. 

 
Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű (30.§) 
Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a 
munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége. 
A megszerzett vagyoni jogok a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén 
átszállnak a munkáltató jogutódjára. 
 
A szerzőt megfelelő díjazás illeti meg, ha a munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt ad 
vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra átruházza. 
A szerző a munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely e törvény 
alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti. 
 
Ha a mű elkészítése a szerzőnek munkaviszonyból folyó kötelessége, a mű átadása a 
nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásnak minősül. A mű visszavonására irányuló 
szerzői nyilatkozat esetén a munkáltató köteles a szerző nevének feltüntetését mellőzni. 
Ugyancsak mellőzni kell a szerző kérésére nevének feltüntetését akkor is, ha a művön a 
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munkáltató a munkaviszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző nem 
ért egyet. 
A szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként megalkotott művel kapcsolatos 
jognyilatkozatokat írásba kell foglalni. 
A munkaviszonyból folyó kötelesség teljesítéseképpen elkészített műre vonatkozó 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy, vagy munkaviszony 
jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta meg a művet. 
 
A védelmi idő (31.§) 
A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek 
védelemben (szerzőtársak esetén az utoljára elhunyttól számolva). 
 
A felhasználási szerződések (42.§-47.§) 
Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a 
felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. 
A felhasználási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg. A felhasználási 
szerződésre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény vagy más 
jogszabály az eltérést nem tiltja. 
Ha a felhasználási szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a szerző számára 
kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. 
A felhasználási szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot. Kizárólagos 
felhasználási engedély alapján csak a jogszerző használhatja fel a művet, a szerző további 
felhasználási engedélyt nem adhat, és maga is csak akkor marad jogosult a mű 
felhasználására, ha ezt a szerződésben kikötötték. 
A felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetén terjed ki a mű átdolgozására. 
A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett kikötés esetén ad a felhasználónak jogot 
arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy 
elektronikus adathordozóra másolja. 
 
A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai (33.§) 
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem 
szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. 
A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez 
híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. 
Magáncélra bárki készíthet a műről másolatot, ha a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 
célját közvetve sem szolgálja.  
E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre 
és a számítástechnikai eszközzel működtetett adattárra, valamint a mű nyilvános 
előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. 
 
A számítógépi programalkotás (szoftver) (58.§-60.§) 
A szerzői jogi védelemre vonatkozó rendelkezést alkalmazni kell: 
- a szoftver csatlakozó felületének alapját képező ötletre, elvre, elgondolásra, eljárásra, 
működési módszerre vagy matematikai műveletre is, valamint  
- a szoftvernek az eredeti programnyelvétől eltérő programnyelvre történő átírására is. 
A szoftverre vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók. 
- Eltérő megállapodás hiányában a szerző kizárólagos joga nem terjed ki a többszörözésre, az 
átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására – ideértve a 
hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben e 
felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerűen megszerző személy a szoftver 
rendeltetésével összhangban végzi. 



 42

- A felhasználási szerződésben sem zárható ki, hogy a felhasználó egy biztonsági másolatot 
készíthessen a szoftverről, ha az a felhasználáshoz szükséges. 
- Aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerző engedélye nélkül is 
megfigyelheti és tanulmányozhatja a szoftver működését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert 
annak betáplálása, képernyőn való megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során 
abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet 
megismerje. 
 
A műszaki létesítmények tervei (67.§) 
A mű jogosulatlan megváltoztatásának minősül az építészeti alkotás vagy a műszaki 
létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a 
külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. 
A tervezőnek joga van meghatározni, hogy az épületen vagy a műszaki létesítményen a nevét 
és a tervezés idejét hol és hogyan tüntessék fel. E jogát azonban csak a tulajdonos, illetve a 
használó vagy az üzemeltető jogainak és törvényes érdekeinek indokolatlan vagy aránytalan 
sérelme nélkül gyakorolhatja. 
A szerző nevét abban az esetben kell a látképen feltüntetni, ha azon egy meghatározott 
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti vagy ipari tervezőművészeti alkotás, vagy műszaki 
létesítmény bemutatása szerepel. Ilyen alkotások tudományos ismeretterjesztő előadás, 
illetőleg iskolai oktatás céljára történő felhasználásakor ugyancsak meg kell jelölni a szerzőt. 
 
Építészeti vagy műszaki alkotás tervének változatlan újabb felhasználása esetén csak az 
eredeti terv szerzőjét kell feltüntetni. 
A mű használója köteles tűrni, hogy a művét az arra jogosultak bemutassák és arról 
felvételeket készítsenek, ha ez méltányos érdekeit nem sérti. 

 
Magyarázat: 
A törvény szerzői jogi védelemben a műszaki létesítmény tervezőjének alkotómunkáját 
részesíti. A szerzői jogi védelem tárgya tehát a műszaki létesítmény alkotómunkával létrejött 
terve, aminek szerzői jogi védelme kihat természetesen a terv alapján megvalósult 
létesítményre is. A régi Szjt. végrehajtási rendeletének 32. § (2) bekezdése közelebbi 
meghatározást ad a műszaki létesítményről. „Műszaki alkotásként az olyan műszaki 
létesítmény terve részesül szerzői jogi védelemben, amely az épület fogalmi körébe nem 
tartozó, önálló, eredeti, műszaki alkotás (pl. közúti híd, vízi erőmű) terve, vagy valamely ipari 
üzem (üzemrész) teljes gépi berendezésének eredeti egységes megoldása.” 
A különböző tervfázisok készítőinek egymással összefüggő szerzői jogainak ütközése, illetve 
ezek határainak és következményeinek meghatározása sok vitára adott már okot. Egy 
engedélyezési tervet követő kiviteli terv készítése kapcsán a Szerzői Jogi Szakértői Testület 
02/01. számú álláspontja szerint „A hatósági engedély kiadásával az engedélyezési terv 
funkcióját betöltötte és a kivitelezést az engedély előírásai szerint kell végezni. Ez 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy a szerző a megváltoztatáshoz eleve hozzájárult.” „A 
felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetén terjed ki a mű átdolgozására”, vagy „az 
engedélyezési tervek a kivitelezési terv céljaira másolás (többszörös) útján való 
felhasználására.” „A szerzői jogi szempontból a felelősség a megrendelőt mint felhasználót 
terheli.” 
Ennek megfelelő szabályozást tartalmaz az 5. fejezet I. Etikai-fegyelmi Kódex című részének 
12. §. d) alpontja is. A felhasználási jog azonban nem terjed ki a mű eltorzítására, ill. 
megcsonkítására, valamint más olyan megváltoztatására, amely a szerző becsületére vagy 
hírnevére sérelmes. 
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7. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (Ket) 

[2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY] 
 

A mérnöki kamaráról szóló 1996. évi LVIII. törvény a közfeladatok ellátásának körében 
feljogosítja a területi kamarát [3. § (1) bek. a) pontjában], az országos kamarát pedig [11. § 
(2) bek. a) pontjában] egyes KÖZIGAZGATÁSI ügyek intézésére. A szakmai kamarák a 
jogosultság megállapítását, a névjegyzékbe való bejegyzést átruházott közigazgatási 
jogkörben látják el, e törvény általános szabályai szerint, ennek megfelelően döntésükről 
határozatot hoznak.  
 
Eljárási alapelvek (1.§-8.§) 
a) Az eljáró hatóságra vonatkozó alapelvek:  
- A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a 
jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása 
érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 
figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 
- A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 
gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés 
követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 
- A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű 
ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. 
- A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek 
korlátait e törvény határozza meg. 
- Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket 
indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 
- Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 
- A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári 
jog szabályai szerint megtéríti 
- A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 
jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok 
gyakorlását. 
 
b) Az ügyfélre vonatkozó alapelvek: 
- A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
- Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 
- A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek 
megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni. 
 
Nyelvhasználat (9.§-11.§) 
A Magyar Köztársaságban a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A 
külképviseletek és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium eljárása, 
valamint a külföldi vagy nemzetközi szervekkel való érintkezés során más nyelv használata 
nem ellentétes a Ket. előírásaival. 
 
A települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzat testülete határozatában 
meghatározhatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos 
nyelvét. 
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A kisebbségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási 
hatóságnál használhatja az adott kisebbség nyelvét. A kisebbség nyelvén benyújtott kérelem 
tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre le 
kell fordítani. 
Annál a közigazgatási hatóságnál, amelynél a közigazgatási eljárás hivatalos nyelve nem csak 
a magyar, a magyar nyelvet használó ügyfeleket és az eljárás egyéb résztvevőit megilletik a a 
kisebbségek számára biztosított jogok. 
Ha a közigazgatási hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között eltérés van, a 
magyar nyelvű szöveget kell hitelesnek tekinteni. 
 
Mi minősül közigazgatási ügynek? (12.§) 
Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy): 
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy 
kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet 
vagy hatósági ellenőrzést végez, 
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való 
törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével – ha törvény valamely tevékenység végzését 
vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 
 
E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a 
hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező 
a) államigazgatási szerv, 
b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben annak szervei, 
c) a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú város kerületi 
hivatalának vezetője (a továbbiakban együtt: polgármester), 
d) főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági 
igazgatási társulás, 
e) egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet (akit) törvény vagy kormányrendelet 
jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. 
 
Ha törvény vagy kormányrendelet nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott 
szervezetet, köztestületet vagy személyt jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör 
gyakorlására, meg kell határozni azokat az ügyeket, amelyekben e törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Az ügyfél (15.§) 
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, 
illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. 
Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek 
körét, akik ügyfélnek minősülnek.  
Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen 
lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték. 
Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett 
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására 
irányul. 
Az ügyféli jogok gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú 
eljárásban részt vesz. 
Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást 
megtagadó végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 
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Az eljárás megindítása, megszüntetése, felfüggesztése (29.§-32.§) 
Az elsőfokú hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság 
kezdeményezésére, külön jogszabályban meghatározott panaszra, röviden kérelemre vagy 
hivatalból indul meg.  
A hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 
 
A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha  
a) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és 
az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének 
elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását, 
b) a az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére nem tesz 
eleget és költségmentességben sem részesül.  
c) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem 
következett be, 
d) ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően 
visszavonja,  
Olyan ügyfajtákban, amelyekben a szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, 
jogszabály lehetővé teheti, hogy az eljáró hatóság a szakértő kirendelésekor, illetve a 
szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggessze. 
 
Az ügyintézési határidő (33.§-34.§) 
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának 
napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar 
hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet 
benyújtani. 
Az érdemi határozatot az előbbiekben meghatározott időponttól számított harminc napon 
belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat, pedig törvény 
vagy kormányrendelet állapíthat meg. (Ld. Építési hatósági ügyek) 

Jegyzőkönyv készítése (39.§-40.§) 

Az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni 
ellenőrzésről és a tárgyalásról, valamint a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet 
vagy hangfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni. 

Nem kell jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést készíteni abban az esetben, amikor a 
hatóság az ügymenetre vonatkozó általános vagy az adott ügy állásáról szóló tájékoztatást 
nyújt az ügyfél részére. 
 
Az ügyfél képviselete (40.§) 
Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy 
meghatalmazottja, továbbá minden esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az 
ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 
Kizáró okok (42.§-43.§) 
Az ügyintéző és az adott ügyben kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezető a saját és 
hozzátartozója ügyének elintézésében nem vehet részt. 
A másodfokú érdemi döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az, aki a 
megtámadott határozat meghozatalában vagy előkészítésében alsóbb fokon részt vett, továbbá 
az, aki az ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként 
vagy szakértőként járt el. 
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Az eljárásban nem vehet részt ügyintézőként az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos 
megítélése. 
 
A tényállás tisztázása (50.§) 

A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem 
elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat 
le.  

Bizonyíték lehet különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről 
készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a 
tárgyi bizonyíték. 
A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

Iratbetekintési jog (68.§-69.§) 

Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján – a 
Ket-ben foglalt kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, 
kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Ez a jog akkor is megilleti, ha korábban nem vett 
részt az eljárásban. 
A hatóság akkor engedheti meg az ügyfélen kívül az eljárásban részt nem vevő harmadik 
személynek az iratokba való betekintést, ha igazolja, hogy az irat megismerése joga 
érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges. 
A szakértő és a hatósági közvetítő az eljárási feladatainak ellátásához szükséges mértékben 
ismerheti meg az adatokat. Egyes ügyfajtákban törvény határozhatja meg az iratbetekintésre 
jogosult harmadik személyek körét. 
 
A hatóság döntései, a határozat és a végzés (71.§) 
A hatóság – meghatározott kivétellel – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 
eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki (a továbbiakban együtt: döntés). 
Ha a döntés kötelezést tartalmaz, a teljesítésre határidőt vagy határnapot kell megállapítani. 
Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat 
(engedélyezhet). 
 
A határozatot közölni kell az ügyfelekkel és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget 
állapít meg, az ügyben eljárt szakhatósággal és a jogszabályban meghatározott más hatósággal 
vagy állami szervvel. 

Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja 
úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének 
napján kézbesítettnek kell tekinteni. 

Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező 
bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 
Jogorvoslat a kérelemre indult eljárásokban (98.§-111.§) 
A fellebbezés 
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott 
jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést 
sérelmesnek tartja. 
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés 
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. 
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy 
írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési 
jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 



 47

Nincs helye fellebbezésnek 
a) ha az ügyben törvény azt kizárja, de ebben az esetben az elsőfokú közigazgatási döntés 
bírósági felülvizsgálatának van helye. 
b) az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen, 
c) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen. 
 
A fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók és a 
fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a 
határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. 
A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 
Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha az ügyfél a fellebbezési határidőben a 
fellebbezést az elbírálásra jogosult hatóságnál terjeszti elő. 
 
A fellebbezési eljárás 
A másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
Jogszabályban meghatározott esetben a másodfokon eljáró szerv a mérlegelési jogkörben 
hozott elsőfokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb kötelezettséget nem 
állapíthat meg. 
Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat vagy a tényállás további tisztázása 
szükséges, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az 
ügyben első fokon eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás 
lefolytatását maga végzi el. 
 
Bírósági felülvizsgálat 
Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb 
résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró 
illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 
megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést 
hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény 
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
 
A döntés jogerőre emelkedése, illetve végrehajtható (127.§-129.§) 
A hatóság elsőfokú döntése jogerőssé válik, ha 
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, vagy 
b) a fellebbezésről lemondtak, vagy a fellebbezést visszavonták, illetve 
c) a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt. 
Az elsőfokú döntés egyes rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha az ügyféltől nem 
érkezett fellebbezés, csupán az eljárás egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó 
rendelkezése ellen. 
A másodfokon hozott döntés a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá. 
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8. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL 
szóló 

1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY (Étv.) 
 

 
Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi „igazgatási 
jellegű” szabályozástól eltérően döntő változást jelent, hogy a törvény rendező elveként – 
összhangban a környezetvédelmi törvény rendelkezéseivel – az épített környezet fogalma 
került bevezetésre, s történelmileg először kötődik össze a környezet ügye és az építés ügye. A 
környezeti értékek komplex védelme ugyanis csak úgy valósulhat meg, ha az értékvédő 
szemlélet a törvény egészét áthatja. 
Tekintettel arra, hogy magyar jogszabályban az épített környezet fogalma, illetve az épített 
környezet alakítása és védelme eddig még nem volt meghatározva, szükséges a törvény 
szabályozási körébe tartozó ezen tevékenységek egyértelmű és deklaratív felsorolása. 
Ugyanitt pontosítja a törvény az építésügy fogalmát is, amely az épített környezet alakítására 
és védelmére vonatkozó legszélesebb körű szabályozások és jogalkalmazások összessége. 
A törvény az épített környezet egészét átfogja, azzal a jogtechnikailag és szakmailag 
elkerülhetetlen szűkítéssel, hogy a közlekedési, távközlési, közmű- és energiaellátási, vízi és 
bányaműveléssel kapcsolatos (ún. sajátos) építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt 
álló építmények és területek tekintetében a törvényt, a rájuk vonatkozó külön törvényekkel 
együtt kell alkalmazni. Ezen építmények esetében a rájuk vonatkozó törvények és 
kormányrendeletek rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az említett külön jogszabályok 
az építmény vonatkozásában rendelkezést nem tartalmaznak, illetve nincs erre vonatkozó 
külön jogszabály, úgy az Étv. rendelkezéseit kell rájuk alkalmazni. 

 
Az Étv. főbb részei:  -általános rendelkezések (hatály) 

-fogalommeghatározások, 
    -az állam építésügyi feladatai 
    -az önkormányzatok építésügyi feladatai 
    -a településrendezés 

-az építési folyamat szabályozása (a tervezés, hatósági engedélyezés, építés, építési hatóság, 
bírság) 

-az épített környezet fenntartása, használata, értékeinek védelme 
 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1.§) 

 
A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan: 
a) a települések területének rendezésére (a továbbiakban: településrendezés), 
b) a településrendezés tervezésére (a továbbiakban: településtervezés), 
c) az épületek, műtárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési munkák 

és építési tevékenységek építési előírásainak kialakítására, 
d) az építmények építészeti-műszaki tervezésére (a továbbiakban: építészeti-műszaki 

tervezés), 
e) az építmények kivitelezésére, 
f) az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi 

követelményeinek kialakítására, 
g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti 

örökség védelmére, 
h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra, 
i) az a)-h) pontok körébe tartozó kutatásra, műszaki fejlesztésre és ezek eredményének 

alkalmazására, 
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j) az a)-i) pontokban foglaltakkal kapcsolatos feladatokra, hatáskörökre és hatósági 
jogkörökre, továbbá 

k) az a)-j) pontokban foglaltakra vonatkozó szabályok megállapítására, alkalmazásuk 
ellenőrzésére és érvényre juttatására (a továbbiakban együtt: építésügy). 

E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények és 
területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel együtt, a 
bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
FONTOSABB FOGALMAK (2.§) 
2 Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a 
közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.  
3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további 
beépítés céljára szolgáló területrésze. 
4. Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg 
kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó – 
kijelölt része. 

5. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja. 
6. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően 
kialakított és közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, 
magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 
megközelíthető telek. 

7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények 
elhelyezésére szolgál. 

8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 
szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 
kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, 
beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai 
berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

9 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely 
– a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és 
– használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, 

egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, 
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá 

– használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, 
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, 
amelyet 

– törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg 
10. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel 
részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott 
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, 
illetve tárolás céljából. 
12. Integrált településfejlesztési stratégia: középtávú, stratégiai szemléletű, 
megvalósításorientált településfejlesztési dokumentum. 

13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az 
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 
területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 
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vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés 
biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a 
közművek elhelyezése. 

14. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban 
mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra 
szolgáló része. 

15. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően 
nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, 
folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). 

16. Önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítész: a helyi önkormányzat 
területrendezési, valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos 
döntéseit előkészítő – felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező – személy. 
18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, 
közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel, 
környezetvédelemmel kapcsolatos és atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a 
honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos 
technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor – az építményekre 
vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően 
– eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények 
megállapítására és kielégítésére van szükség. 

20. Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. 

30. Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett 
gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége. 

31. Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. 

36. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, 
bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, 
elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése. 
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS (7.§) 

A törvény egységesen és kötelezően megállapítja a településrendezés, a helyi építési 
szabályzat, a településrendezési tervek és a településrendezés megvalósulását biztosító sajátos 
jogintézményi kifejezéseket. 

A településrendezés igen sokirányú tevékenység gyűjtőfogalma, mely lényegében a település 
területének megfelelő felhasználását és az ezzel kapcsolatos építkezést, ezek révén a kedvező 
településszerkezet és településkép kialakítását, továbbá a település működőképességét 
biztosító feladatok megvalósítását jelenti. 

A településrendezés törvényi szintű szabályozására azért van szükség, hogy az egyetemes 
közérdekek és az egyéni érdekek összhangja érvényesülhessen. 

Az emberi élet egyik elkerülhetetlen velejárója az építés, amelynek során az ember 
erőteljesen beavatkozik a természetes környezet viszonyaiba. A településrendezés célja, hogy 
a település az építéssel előre megtervezett és elfogadott koncepció szerint, a törvényben 
meghatározott rendszer szerint alakuljon ki. A törvény szabályozza a településrendezési 
viszonyokban az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak, a településrendezési 
tevékenységet végző szervezeteknek a magatartását. 

A törvény a tulajdonhoz való jog biztosítása mellett megfogalmazza a tulajdon társadalmi 
funkciójának elvét: a tulajdon a tulajdonos számára nem csak jogokat jelent, hanem 
kötelezettségeket is a tekintetben, hogy a tulajdon használata a közjót, a közérdeket kell, hogy 
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szolgálja. A törvény ezért részletesen előírja, hogy a településrendezési tevékenység során 
mely elvárásoknak kell kötelezően megfelelni, és miként kell azok biztosítása érdekében 
eljárni. 
 

A településfejlesztési döntések a település jövőbeni fejlesztésének elgondolását, illetve az 
ezzel összefüggő prioritásokat foglalja magába (mit, mikor). Ez elsősorban nem műszaki, 
hanem településpolitikai dokumentum, amelynek kialakításánál – a széleskörűen értelmezett – 
természeti adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, finanszírozási szempontoknak van 
döntő szerepük. 

A településrendezés feladata a településfejlesztési döntések megvalósítása érdekében a 
legmegfelelőbb műszaki megoldások kimunkálása (hol, hogyan) és tervi megfogalmazása. A 
településrendezéshez szükséges követelmények közül azokat, amelyek rajzban nem fejezhetők 
ki vagy nem alkalmasak arra, helyi építési szabályzatba kell foglalni. 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos 
magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, 
valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. 
 
A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és 
beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával: 
a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit; 
b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak 
működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett; 
c) biztosítsa a település (településrészek) megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes 
szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét. 
 
A településrendezés eszközei: 
 

1.) A településfejlesztési koncepció, (fogalom: 2. § 27. pont) a fejlesztés összehangolt 
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási 
területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 
önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 
tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. (A település 
önkormányzat határozattal állapítja meg.) 
 
2) A településszerkezeti terv (10.§-11.§), amelyet az önkormányzati településfejlesztési 
döntés figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és 
határozattal állapít meg (fogalom: 2. § 28. pont:Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, 
amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően 
az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek 
a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.); 

A településszerkezeti terv a település közigazgatási területére készül és rajzi, valamint 
szöveges munkarészből áll. A településszerkezeti terv – rajzi és szöveges – munkarészei a 
megállapításukról szóló határozat mellékletei. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során 
az időközben történt módosításokat a felülvizsgált egységes terven át kell vezetni. 

A településszerkezeti tervet a település mértétől függően megfelelő méretarányú térképen 
kell ábrázolni. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a bel- és külterületeket, a 
beépítésre szánt, illetve a beépítésre nem szánt területeket, azok tagozódását, a település 
szerkezetét meghatározó műszaki infrastruktúra-hálózatokat (főútvonalakat, gyűjtőutakat, 
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közüzemi közmű-gerincvezetékeket, hírközlő hálózat fő elemeit), a települési szintű és a 
városrész szintű közparkokat, a terv léptékében ábrázolható védett, az e tervvel védelemre 
tervezett és védőterületeket. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a rehabilitációra 
kijelölt, valamint a funkciójában megváltoztatásra szánt (fejlesztési) területeket. 

A településszerkezeti terven az egyes területeken belül fel kell tüntetni a terület 
felhasználását veszélyeztető, illetőleg arra kiható tényezőket, különösen: 

- az alábányászottságot (bányatelket),  
-a nyilvántartott ásványinyersanyag-vagyont,  
-a szennyezettséget, az árvíz-, a belvíz-, az erózió- és csúszásveszélyt,  
- a földrengés-veszélyeztetettséget, a természetes és mesterséges üregektől veszélyeztetett 

területeket,  
- a közműves szennyvízelvezetéssel ellátatlan területet, továbbá  
-a külön jogszabályok alapján előírt minden olyan egyéb tényezőt, amely a terület 

felhasználását vagy beépítését befolyásolja. 
 
3) A szabályozási terv (12.§-13.§),  
amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 
dolgoztat ki, és rendelettel állapít meg (fogalma: 2. § 11. és 20. pont Szabályozási terv: az a 
településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.). 
A szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön annak egyes – 
legalább telektömb nagyságú – területrészeire készülhet. 
Szabályozási tervet kell készíteni minden esetben: 
a) az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő (pl. rehabilitációs) területekre,  
b) a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti örökség vagy a 
rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő védett területek (pl. kiemelt üdülőterület, 
gyógyhely, műemléki jelentőségű terület) egészére, valamint  
c) minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének biztosítása egyébként 
szükségessé teszi. 
A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell lennie, 
eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell. 
A szabályozási tervet a szükséges vízszintes, magassági és egyéb adatokat tartalmazó olyan 
méretarányú térképen kell ábrázolni, hogy annak megállapításai az egyes telkekre, építési 
területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek. 
A szabályozási tervnek tartalmaznia kell: 
a) a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal), 
b) a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az azokon belüli egyes 
területrészek (építési övezetek, övezetek) lehatárolását,  
c) az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek elkülönítését, 
d) a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területeket (közút, köztér, közpark 
stb.), 
e) a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, területek 
kialakítására és beépítésére vonatkozó megállapításokat, 
f) az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, valamint a védő területeket, 
továbbá építményeket, 
g) az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit, 
h) a sajátos jogintézmények (építésjogi követelmények, tilalmak, telekalakítás, elővásárlási 
jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, 
településrendezési kötelezések, kártalanítási szabályok, településrendezési szerződés) 
alkalmazásával érintett területek lehatárolását, valamint az azokkal kapcsolatos előírásokat. 
 
A helyi építési szabályzat (13.§) 
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Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település 
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, 
táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania. 
A helyi építési szabályzatnak tartalmaznia kell legalább: 
a) a bel- és külterület(ek) lehatárolását (belterületi határvonal), 
b) a beépítésre szánt területek, illetőleg az azokon belüli egyes területrészek (építési övezetek) 
lehatárolását, azok felhasználásának, beépítésének feltételeit és szabályait, 
c) a beépítésre nem szánt területek tagozódását, az egyes övezetek lehatárolását, 
felhasználásuk és az azokon történő építés feltételeit, szabályait,  
d) a különböző célú közterületek felhasználása és az azokon történő építés feltételeit és 
szabályait, továbbá 
e) a helyi építészeti értékvédelemmel, 
f) a védett és a védő területekkel, valamint 
g) a sajátos jogintézmények alkalmazásával 
érintett területek lehatárolását, valamint az azokkal kapcsolatos előírásokat. 
 
A szabályozási terv – amennyiben készül – a helyi építési szabályzat rajzi mellékletét képezi. 
A helyi építési szabályzat készülhet a település közigazgatási területének egészére vagy annak 
egyes részeire. Területrészenként készülő helyi építési szabályzat esetében a későbbi 
szabályozások az első szabályzat módosítását (kiegészítését) jelentik. 
 
Helyi építési szabályzatot kell készíteni – legalább telektömbre kiterjedően – 
a) az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő (pl. rehabilitációs) területekre, 
b) a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti örökség vagy a 
rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő védett területek (pl. kiemelt üdülőterület, 
gyógyhely, műemléki jelentőségű terület) egészére, valamint  
c) minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének biztosítása egyébként 
szükségessé teszi. 
 
Építésjogi követelmények (18.§-19.§) 
 
Építési tevékenységet végezni az e törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok 
megtartásával, csak a helyi építési szabályzat, szabályozási terv előírásainak megfelelően 
szabad. 
Az illeszkedés szabálya: 
Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat, illetőleg 
szabályozási terv, vagy azok nem szabályoznak teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési 
tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó 
egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a 
kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke – beépítettség és építménymagasság – 
valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez. 
 
Beépítésre szánt területen épület csak építési telken lehet építeni. 
Beépítésre nem szánt területen is lehet építeni (új építményt építeni, meglévő építményt 
átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni) az alábbi 
feltételekkel: 
a) a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja, 
b) közérdeket nem sért, különösen (azaz nem érinti károsan a környezet természeti, táji és 
építészeti értékei védelmének érdekeit, nem veszélyezteti a talaj- és a vízgazdálkodást, nem 
befolyásolja hátrányosan a terület rendeltetésszerű felhasználását, a megfelelő megközelítés 
biztosított, illetőleg biztosítható) 
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c) építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát vehetik igénybe, és 
biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül nem idegeníthetők el. 
f) közösségi építmény vagy köztárgy. 
 
AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA (31.§) 
 
Az építészeti-műszaki tervezés, valamint a mérnöki-műszaki tervezés – mint az épített 
környezet alakításának módszerét megjelenítő szakmai tervezési feladat – fogalmának 
tisztázása és természetes funkciójának helyreállítása – összhangban a kamarai törvénnyel – e 
törvény feladata. Az „építészeti-műszaki tervezés” és a „mérnöki-műszaki tervezés” 
megkülönböztetése még akkor is fontos, ha a két terület esetenként átfedésben jelenik meg. 
A különbség a létrehozandó műnek az épített vagy táji környezetben betöltött funkciójával, és 
a tervezési feladatot végző személy szakmai képesítésének különbözőségével is magyarázható 
Az építmények (mint egybefüggő teherhordó és egyéb szerkezetek) minden esetben mérnöki-
műszaki teljesítményként is minősítendők (amelyek kultúrahordozó alkotások), amelyek 
különböző módon gazdagítják az épített környezetet, emelik minőségét. Az épített környezet 
óriási anyagi és kulturális értéke és az abba való beavatkozás általában visszafordíthatatlan 
következményei miatt az építészeti-műszaki tervezés jogosultsághoz kötése közérdekből 
indokolt. Fontos eleme a törvénynek, hogy minden tevékenységet, amely befolyásolja az 
épített környezetet, csak arra jogosult végezhet. A tervező munkájáért anyagi és erkölcsi 
felelősséggel tartozik, a megbízó érdekét képviseli, és egyidejűleg felelősséggel tartozik az 
épített környezet kultúrája iránt, beleértve annak múltját és jövőjét. Az építészeti-műszaki 
tervezési jogosultság megszerzésének, megőrzésének, elvesztésének szabályozása részleteiben 
a szakmai szervezetek (kamarák) feladata. A jogosulatlan, kontár tevékenység ellenőrzése és 
szankcionálása a hatóság kötelessége. A szerzői jog az építészeti-műszaki tervezés területén 
az érvényes szerzői jogi törvény (1969. évi III. törvény) szerint is fennáll, és az alkotó munka 
megbecsülését, ösztönzését, valamint védelmét hivatott kifejezésre juttatni. 
 
Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények 

 
 Az építmény elhelyezése során biztosítani kell: 
a) az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságát, 
b) az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét, 
c) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, 
d) a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára biztonságos és akadálymentes 
megközelíthetőséget; 
e) a rendeltetésszerű telekhasználatot. 
 
Az építmények és azok részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, bővítése, felújítása, 
átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során érvényre kell juttatni az országos építési 
szakmai követelményeket, különösen 
c) a mechanikai ellenállás és stabilitás, 
d) a tűzbiztonság, 
e) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, 
f) a használati biztonság, 
g) a zaj és rezgés elleni védelem, 
h) az energiatakarékosság és hővédelem, 
i) az életvédelem és katasztrófavédelem 
követelményeit. 
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Mind az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését befolyásoló kialakítása, 
átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása során különös figyelmet kell fordítani a táj- és 
településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmére, 
az épített örökség védett értékeinek érvényesülésére. 

Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői tevékenység (32.§-
33.§) 
 
Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, 
építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, 
korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához 
szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése. 
 
A tervező felelős  

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) 
aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 
ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség 

megóvásáért, 
b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok 

betartásáért, 
c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői 

feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági 
tervezők (altervezők) kiválasztásáért, 

d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 
 
Építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével 
kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú 
értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak 
feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, továbbá a külön 
jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevékenységek. 
 
Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység az építésügyi hatósági engedélykérelem és 
mellékleteinek benyújtásra történő előkészítésének folytatása. 
 
Az építési munkák építésügyi hatósági engedélyezése (34.§-37.§) 
 

Telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, 
bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, 
elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének 
megváltoztatásához (a továbbiakban együtt: építési munka) a jogszabályokban meghatározott 
esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges.  
Az építésügyi hatósági eljárásfajták: 
a) elvi építési, 
b) telekalakítási, 
c) építési, 
d) bontási, 
e) használatbavételi, 
f) fennmaradási 
eljárás. 
Az építésügyi hatósági engedély feltételekhez köthető. 
Az engedélykérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani. 
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Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során érvényt szerez a jogszabályokban 
foglaltaknak és az építészeti-műszaki szakszerűség követelményeinek. Biztosítja továbbá az 
eljárással érintettek és az eljárásban érdekeltek jogos érdekeinek védelmét. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra eltérő eljárási szabályok 
állapíthatók meg. 
 
Elvi építési engedély (35.§) 
Az ügyfél (építtető) az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt, az építés 
megvalósításához szükséges követelmények előzetes tisztázása céljából, elvi építési engedélyt 
kérhet. Jogszabály az elvi építési engedély kérését kötelezővé teheti. 
A jogerős és végrehajtható elvi engedély egy évig érvényes. Érvényessége egy ízben 
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a jogszabályok, valamint a kötelező hatósági 
előírások időközben nem változtak meg. 
Az elvi engedély érvényességi idején belül kezdeményezett építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárás során szakhatóság közreműködése esetén a szakhatóságot és az építésügyi hatóságot az 
elvi engedély azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, akkor is köti, ha 
időközben a jogszabályok, valamint a kötelező hatósági előírások megváltoztak. Az elvi 
engedély alapján építési munka nem végezhető. 
 
Az építési engedély megadásának törvényi feltételei (36.§) 
Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor 
adható, ha 
a) a tervezett építési tevékenység megfelel az építésjogi követelményeknek (részletesebben 
ld.a 18–22. §-ban), és az építményekkel szemben támasztott alapvető követelményeknek 
(részletesebben ld. a 31. § (1) bekezdésében)  
b) az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása, a településrendezési tervekben, illetőleg 
a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént, 
c) a tervezett építmény vagy építészeti-műszaki megoldás megfelel 
ca) a 31. § (2)–(5) bekezdésében előírt követelményeknek, 
cb) az általános érvényű szakmai és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, 
cc) az egyes építményekre, területekre védettséget elrendelő jogszabályoknak, szakhatóság 
közreműködése esetén a közreműködő szakhatóság hozzájárulásában foglalt eseti 
előírásoknak és az előzetes hatósági eljárásokban előírt követelményeknek, 
cd) az építészeti minőség és értékvédelem jogszabályban meghatározott szempontjainak, 
valamint 
d) az építmény megépítése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz a környezetében 
olyan káros hatást, amely 
da) a terület rendeltetésének megfelelő és jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná, 
db) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, 
e) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges 
ea) járulékos építmények (közművek, utak, burkolatok, parkolók stb.), illetőleg 
eb) közlekedési hálózathoz való csatlakozás, valamint 
ec) a közmű- és energiaellátás 
a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható, illetve a használatbavételi 
engedélyezéskor rendelkezésre áll, 
f) a tervezőként megjelölt személy – a névjegyzéket vezető szerv által igazoltan – jogosult a 
kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre, 
g) az építtető – az elvi és a használatbavételi engedélyezés kivételével – építési jogosultságát 
hitelt érdemlően igazolta, 
h) a tervező nyilatkozott arról, hogy az általa elkészített építészeti-műszaki tervdokumentáció 
jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítését biztosító nemzeti 
szabványokkal azonos vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldást tartalmaz, 
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i) az építésügyi hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre 
állnak, és tartalmuk megfelel az a)–h) pontok előírásainak. 
 
A védett településképet és építményeket, egyedi tájértékeket érintő építésügyi hatósági 
engedélyezés során az építésügyi hatóság előírhatja különösen: 
a) a jellemző helyi építőanyag használatát, jellegzetes építészeti forma vagy tömeg 
helyreállítását, illetve visszaállítását, továbbá 
b) az építménynek az értékvédelem és a környezethez való illeszkedés követelményeinek 
megfelelő kialakítását, valamint 
c) az építmény külső helyreállítását (pl. homlokzat- és nyílászárók színezését, egységes 
kialakítását, cseréjét) és az építmény előnyösebb építészeti megjelenését szolgáló egyéb 
munkákat. 
Jogorvoslati eljárás során elrendelt új eljárás keretében az alapeljárás megindításakor hatályos 
építésügyi szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben az új eljárás megindításakor hatályban 
lévő építésügyi előírások az építtető számára kedvezőbbek, akkor azokat kell az eljárás során 
alkalmazni. 
 
Az építés (38.§) 
Építési tevékenységet végezni – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak a jogerős 
építésügyi hatósági engedélynek vagy bejelentésnek, továbbá a hozzájuk tartozó, jóváhagyott 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek 
alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad. 
Az építési engedélytől csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével vagy bejelentés 
tudomásulvételével szabad eltérni, kivéve, ha az eltérés önmagában nem engedélyhez vagy 
bejelentéshez kötött építési tevékenység. 
 
Az építési folyamat egyéb résztvevői (38/A.§-) 
 
A tervellenőr  
A tervellenőri tevékenység a kivitelezési tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) 
tartalmának szakszerű ellenőrzése – az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés 
biztosításának, valamint a egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az 
érvényre juttatása érdekében. 
 
Az építési műszaki ellenőri tevékenység az építtető képviseletében (43. § (1) bekezdés b)–d) 
és g) pontjában,) valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározott feladatok ellátása. Építési műszaki ellenőr alkalmazását vagy megbízását 
törvény és kormányrendelet kötelezővé teheti. 
 
A felelős műszaki vezetői tevékenység: az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása 
meghatározott felelősséggel. Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős 
műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának 
megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők 
vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. 
 
A felelős műszaki vezető felel(40.§): 
a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, 
b) a szakmunka irányításáért, 
c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó 
jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési 
terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá 
d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 
megtartásáért és 
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e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 
 
Nem kell felelős műszaki vezető közreműködése: 
Az építmények – építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – olyan jellegű felújítási, 
helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységét, melynek során 
a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy 
b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű 
teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a 
tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá 
c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés 
építésére nem kerül sor, illetve 
d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt 
annak teherhordó szerkezeti változtatásával, 
a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki 
vezető irányítása nélkül is végezheti. 
 
Jogosultsági követelmény: 
Tervellenőri, építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői tevékenységet az 
folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (a továbbiakban: 
tervellenőri, műszaki ellenőri, illetve műszaki vezetői jogosultság). A névjegyzéket vezető 
szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett 
természetes személyt. 
 
A beruházáslebonyolítói tevékenység 38/B. §  
az építtető megbízásából a 43. § (1) bekezdésében és az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
 
Beruházás-lebonyolítói tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenység keretében az 
folytathat, aki nem áll beruházás-lebonyolítói foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen 
előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint megfelel az abban 
meghatározott egyéb feltételeknek (a továbbiakban: beruházás-lebonyolítói jogosultság). 
 
Aki beruházás-lebonyolítói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a 
névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő 
természetes személyazonosító adatait. 
 
Az energetikai tanúsítói tevékenység 38/C. §  
az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről 
energetikai tanúsítvány kiállítása. 
Energetikai tanúsítói tevékenységet az folytathat, aki nem áll energetikai tanúsítói 
tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, rendelkezik az e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szakirányú 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint megfelel az abban meghatározott egyéb 
feltételeknek. 
Aki beruházás-lebonyolítói, illetve energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytatni, köteles 
az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg 
kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység (39. §): 
Az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre 
vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek összessége. 
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Üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: 
vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat, 
a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a 
kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, 
b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő 
szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és 
c) aki – vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban álló – olyan személyt 
alkalmaz, aki (a csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési 
tevékenységek tekintetében) a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. 
Aki vállalkozó kivitelezői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a 
névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. 
Építési szakmunkát csak az végezhet, aki az adott tevékenység végzésének megfelelő 
szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkezik. 
 
A kivitelezés bejelentése (39/A.§ (4)) 
Az építtető köteles az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon bejelenteni. 
 
A kivitelező felelős: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az építési 
napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának meglétéért, 
b) az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a 
hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapján készült, erre jogosult 
tervellenőrrel ellenőriztetett kiviteli tervekben előírtak betartásáért és betartatásáért, valamint 
c) az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény, 
építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. 
 
Az építési napló 
A kivitelező – jogszabályban meghatározott esetekben és módon – építési naplót vezet, abban 
a napi munkát rögzíti, a naplót állandóan a munka helyszínén tartja, és azt az ellenőrző 
hatóság, illetve az építési műszaki ellenőr kérésére rendelkezésre bocsátja. Az építési napló 
részét képezik az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó felelős műszaki 
vezetői nyilatkozatok is. 
 
Az építtető felel (43.§): 
a) az építésügyi hatósági engedély megszerzéséért, illetve 
b) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, 
engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak betartásáért, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kíséréséért, 
d) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 
építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt 
valósuljanak meg, 
e) az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért, 
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történő 
jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, 
g) azért, hogy az építési napló – jogszabályban meghatározott esetekben – a használatbavételi 
engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon, 
h) e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért, illetve külön 
jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért. 
 
Az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének 
megfelelő – kormányrendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkező – építési műszaki 
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ellenőrt, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon beruházót, a 
beruházó lebonyolítót bízhat meg. Jogszabály az építési műszaki ellenőr alkalmazását 
kötelezővé teheti. 
 
Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által 
meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési 
tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott 
módon – elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett 
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 
 
A felelős műszaki vezetői, illetve műszaki ellenőri tevékenységet folytató személyeket 
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szerv névjegyzékbe veszi. 
 
Építtetői fedezetkezelés (39/B.§) 
Az építtetői fedezetkezelés célja – az építtető és a vállalkozó kivitelező között létrejött építési 
szerződés teljesítése érdekében – az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete célhoz kötött 
felhasználásának biztosítása. 
Az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alatt álló elkülönített számlán kell – egy 
összegben, vagy több szakaszra bontott építkezés esetén a szerződés szerinti teljesítési 
szakaszonként – elhelyezni az építőipari kivitelezési tevékenység kormányrendeletben 
meghatározott ellenértékének fedezetét és a kivitelező által nyújtott, kormányrendeletben 
meghatározott biztosítékok összegét. 
A Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében határozza meg az építtetői 
fedezetkezelés alkalmazásának eseteit, az építtetői fedezetkezelést végzők körét, az építtetői 
fedezetkezelés résztvevői feladatait, az eljárás szabályait, a fedezetkezelő megbízásának, 
feladatellátásának, díjának és a fedezetkezelői számla kezelésének szabályait. (részletes 
szabályozását ld. a 191/2009.(IX.15.)Korm. rendeletben) 
 
A megfelelőség igazolás (41.§) 
Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott 
megfelelőség-igazolással lehet forgalomba hozni vagy beépíteni. 
A megfelelőség-igazolás annak írásos megerősítése, hogy az építési célú termék a tervezett 
felhasználásra alkalmas, vagyis kielégíti a rá vonatkozó 
a) honosított harmonizált európai szabványban, vagy 
b) európai műszaki engedélyben, 
c) ezek hiányában egyéb nemzeti műszaki specifikációban (nemzeti szabványban vagy 
építőipari műszaki engedélyben), valamint 
d) egyedi (nem sorozatban gyártott) termék esetén a gyártási tervdokumentációban előírt 
követelményeket. 
A megfelelőség-igazolást megfelelőségi vizsgálatok alapján lehet kiadni, amely lehet: 
a) szállítói (forgalmazói, gyártói) megfelelőségi nyilatkozat, 
b) független tanúsító szerv által kiadott irat. 
 
Környezeti hatások (42.§) 
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg 
építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az 
építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul 
bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. 
Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, 
igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon. 
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Az építmény használatbavétele (44.§) 

Az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett 
kérnie vagy bejelentést kellett tennie, annak használatbavétele előtt – az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – használatbavételi engedélyt 
kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie. 
A használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha az építményt vagy egy részét – építési 
engedélyhez kötött építési munka esetén – az engedélynek megfelelően, rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas módon építették meg. 
Ha az építmény vagy egy része rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, vagy az építési 
munka elvégzése következtében idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, 
a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett, az építésügyi hatóság az 
építmény használatbavételét megtiltja, vagy építésügyi hatósági kötelezés keretében a hibák, 
hiányosságok megszüntetésétől teszi függővé. A használatbavételi engedély megadása 
feltételekhez köthető, az engedélyben kikötések tehetők. 
Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság (46.§) 
 
Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. 
Az építésfelügyeleti hatóság hatósági jogkörében a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint 
a) építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, 
b) építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, 
c) vezeti a jogszabállyal hatáskörébe utalt nyilvántartásokat, valamint névjegyzéket. 
 
Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét, az építési napló vezetésére vonatkozó 
szabályokat súlyosan megsértették, a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, 
vagy hiányoznak a kiviteli tervek, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 
megtilthatja, 
b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és egészséget 
vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az építőipari kivitelezési tevékenység 
folytatását megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzési feladatokban a szakmai kamarák, illetve a 
szükséges vizsgálatok elvégzésére külön jogszabályban meghatározottak szerint szakértő 
vagy jogosult szakintézmény közreműködését veheti igénybe. 
 
Az építésfelügyeleti bírság (46.§) 
Az építésfelügyeleti hatóság a vizsgált követelmények megsértése esetén építésfelügyeleti 
bírságot szab ki a mulasztóval, illetőleg a veszélyhelyzet okozójával szemben. 
Az építésfelügyeleti bírságot az építésfelügyeleti hatóság a cselekményről (mulasztásról) való 
tudomásszerzésétől számított egy éven, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított öt 
éven belül szabhatja ki. 
Az építésfelügyeleti bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési 
felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a 
megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására 
vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
A bírság kiszabása során a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell figyelembe 
venni az építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság mértékét, a veszélyeztetés 
módját, nagyságát és a természetes és épített környezetre gyakorolt hatását is. 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK. 
 

9. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL ÉS AZ 
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL 

193/2009.(IX.15.)Korm. rendelet 
 

A 2009. évi jogszabály-változások során jelentősen változtak az építésügyi jogszabályok. A 
2007-ben életbe lépett eljárási kódexként ismert 37/2007.(XII.13.)ÖTM rendeletből az eljárási 
rész kormányrendeleti szintre emelkedett, a tervek tartalma miniszteri rendeleti szinten 
maradt. Az eljárások ismeretéhez jelenleg több szintű és tartalmú jogszabály ismerete 
szükséges. 
 

A rendelet alkalmazási köre: (1.§) 

Ezt a rendeletet az (előbb ismertetett) Étv.-ben meghatározott építési tevékenységgel 
kapcsolatos építésügyi hatósági eljárások és ellenőrzések rendelkezéseit tartalmazza. 

 
A rendelet hatálya nem terjed ki 
a) – az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével – a sajátos 

építményfajtákkal, 
b) a vízimunkákkal és a vízilétesítményekkel, 
c) a robbantóanyagok tárolására szolgáló építményekkel, 
d) a földmérési jelekkel és a földmérés céljára szolgáló műszerállásokkal és észlelő 

pillérekkel, 
e) a barlangban történő építési tevékenységgel 

kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra. 
 

E rendelet rendelkezéseit 
a) a felvonóval, a mozgólépcsővel és a mozgójárdával, valamint 
b) a műemléki védelem alatt álló építménnyel 
c) honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági építményekkel kapcsolatos eljárásokban  
akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 

 
Az építésügyi hatósági eljárások általános szabályai (3.§-15.§): 
Az eljárás megindítása: azon a napon indul meg, amelyen az eljárás megindítását megalapozó 
első eljárási cselekményről szóló dokumentumot felvették. 
Hiánypótlás: a hiányos kérelmet a hatóság figyelmeztetésére 10 munkanapon belül kell 
pótolni. 
Szakhatóság: A szakhatóságot általában az eljáró építésügyi hatóság keresi meg (az eljárás 
megindítását követően 8 napon belül), de az építtető által a kérelem (bejelentés) 
mellékleteként benyújtott 6 hónapnál nem régebbi hatósági állásfoglalást az építésügyi 
hatóság eljárásában szakhatósági állásfoglalásként elfogadja. Feltétele, hogy a hozzá, illetve a 
szakhatósághoz korábban benyújtott kérelem és a hozzá tartozó építészeti-műszaki 
dokumentáció tartalma azonos és azt a szakhatóság a azonosítószámmal, keltezéssel, 
aláírással és bélyegzőlenyomattal lássa el.  
 
Az építésügyi hatóság eljárásába akkor kell szakhatóságot bevonni, ha az építménnyel 
szemben támasztott követelmények érvényre juttatása – az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK), valamint 
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helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakon kívül – jogszabályban meghatározott sajátos, 
illetve határértékeket meghatározó követelmények alapján végezhető el. 
 
Ügyintézési határidő: 
Ha az építtető egyidejűleg az egy építési beruházás keretében megvalósuló több olyan építési 
tevékenységre egyidejűleg kér építésügyi hatósági engedélyt, amelyek engedélyezésére eltérő 
ügyintézési határidő vonatkozik, a döntés meghozatalára a leghosszabb ügyintézési határidő 
az irányadó. 
Ha az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges kérelmet, mellékleteit és a 
dokumentációt építésügyi igazgatási szakértő készíti elő és az építtető az építésügyi hatósági 
engedélykérelme benyújtásakor kérelméhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakértő – 
kérelem benyújtását legfeljebb tizenöt nappal megelőzően kelt – nyilatkozatát, akkor az 
ügyintézési határidő az adott ügyben egyébként meghatározottnál rövidebb lehet: 
a) negyvenöt munkanap helyett huszonhárom, 
b) huszonkét munkanap helyett tizenegy, 
c) tíz munkanap helyett nyolc 
munkanap. 
Az építésügyi hatósági döntés formája határozat, amely csak írásban közölhető. 
A hatósági közvetítő (9.§): 
Az építésügyi hatósági eljárásban az építtető hatósági közvetítő közreműködését veheti 
igénybe. 
Hatósági közvetítő ént járhat el 
a) az építésügyi igazgatási szakértői jogosultságot szabályozó külön kormányrendeletben 
előírt szakmagyakorlási követelményekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező személy, 
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a 
döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselőre – az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben – 
előírt foglalkoztatási feltételeknek megfelelő személy, vagy 
c) építésügyi vizsgával rendelkező jogász felsőfokú végzettségű személy. 
Nem lehet hatósági közvetítő az építésügyi hatósági eljárásban az engedélyezés tárgyát 
képező építési tevékenységben résztvevő személy. 
 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások közös szabályai (16.§-25.§.) 
 
Az építési tevékenység végzéséhez az építésügyi hatóság engedélye vagy bejelentés 
szükséges. 
Az építtető az építési engedélyezési eljárásra az elvi építési engedély és az építési engedély 
helyett választhatja az összevont építésügyi hatósági eljárást. 
Az építtető az elvi építési engedélyezési és egyéb külön eljárások lefolytatása helyett – a 
külön kormányrendeletben meghatározottak szerint – választhatja az integrált hatásvizsgálati 
eljárást, illetve az építési engedélyezési, továbbá a használatbavételi engedélyezési eljárás 
helyett választhatja az integrált építésügyi hatósági eljárást, illetve az integrált engedélyezési 
eljárást. 
Építmény, építményrész, épületegyüttes építési engedély vagy bejelentés köteles munkával 
nem járó rendeltetésének megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye. 
A jogerős építési engedélytől eltérni csak módosított építési engedély birtokában, illetve 
ismételt vagy módosított bejelentés alapján lehet. 
 
Az építésügyi hatósági engedélykérelem és a bejelentés (17.§) 
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tartalmazza: 
a) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát; 
b) a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, amely lehet: 

• elvi építési engedélyezési eljárás, 
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• építési engedélyezési eljárás, egyszerűsített építési engedélyezési eljárás, 
módosított építési engedélyezési eljárás, 

• bontási engedélyezési eljárás, 
• használatbavételi engedélyezési eljárás, 
• fennmaradási engedélyezési eljárás, 
• fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás, 
• összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás; 

c) a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, különösen 
• a tervezett műszaki megoldásnak az építményekkel kapcsolatos országos 

szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérése 
engedélyezésének szükségességét, 

• a létrehozandó önálló rendeltetési egységek számát és rendeltetését, 
• a kérelemmel érintett építmények számát és rendeltetését; 

d) a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, 
iktatószámát és keltét; 
e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, különösen: 

• építési jogosultság igazolása, 
• építészeti-műszaki dokumentáció, 
• tervezői nyilatkozat, 
• felelős műszaki vezető nyilatkozata, 
• építési műszaki ellenőr nyilatkozata, 
• építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, vélemény, 
• építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat, 
• tervtanácsi szakmai vélemény; 
• az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását; és 
• az építtető aláírását. 

 
Az építés bejelentése 
A bejelentés olyan egyszerűsített építésügyi hatósági engedélyezési eljárás, amely a 

rendeletben meghatározott kérelem és egyszerűsített dokumentációmelléklet benyújtásával 
indul és tudomásul vétele – egyszerűsített határozat, tudomásul vételének megtagadása 
alakszerű határozat hozatalával történik. 

(Egyszerűsített határozat hozható, ha az építésügyi hatóság a kérelemnek helyt ad, az ügyben 
nincs ellenérdekű ügyfél és a szakhatóság az építési tevékenységhez kikötés nélkül 
hozzájárul. 
A bejelentés lehet: építési-, bontási-, használatbavételi bejelentés. 
 
A kérelem mellékletei 18.§-21.§) 
 
a) építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása: (18.§) 
Az elvi és a használatbavételi engedélyezés kivételével az építésügyi hatósági engedély 
megadásához (bejelentés tudomásul vételéhez) az ingatlannal rendelkezni jogosult 
hozzájárulása szükséges. Az a személy rendelkezhet az ingatlannal, akinek a polgári jog 
szabályai szerint az ingatlan birtoklásáról, használatáról, felhasználásáról döntési joga van. 
Az építési jogosultság a következő okiratokkal igazolható: 
Saját tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében 
- a rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén az érintett telekre vonatkozó 
tulajdonjogát feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi 
hiteles másolatával, 
-jogerős hagyatékátadó végzéssel, 
- jogerős és végrehajtható bírósági vagy államigazgatási határozattal, illetőleg 
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- ha van egyéb, az ingatlannal rendelkezni jogosult személy, úgy annak hozzájáruló 
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal, 
Idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az előző 
felsorolásban meghatározottakon túlmenően valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosult 
hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal igazolható. 
Közös tulajdonban álló ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az a) pontban 
meghatározottakon túlmenően az ingatlannal rendelkezni jogosultak hozzájáruló 
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal igazolható. 
 
b) építészeti-műszaki tervdokumentáció 
Az építésügyi hatósági döntés alapjául szolgáló, a tényállás tisztázásához szükséges, tervi, 
szöveges vagy számításokat tartalmazó dokumentumok, iratok, kép- és hangfelvételek, 
makettek összessége. (részletesen a 37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet 5. mellékletet 
tartalmazza) 
 
c) tervezői nyilatkozat (19.§) 
A tervezői nyilatkozat tartalmazza 
- a felelős tervező és a szakági tervezők nevét, címét, jogosultságuk számát, és aláírását, 
- az általuk tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezését, az 
építtető nevét, megnevezését, 
- a tervezett építési tevékenység: helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, megnevezését, 
rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 
- a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, 
 
A felelős tervezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy 
- az általa 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, továbbá 
az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában 
egyeztetett-e az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, 
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e (ha igen, az arra 
való utalásról), 
- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, és az adott tervezési 
feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) 
megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazta, 
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)–h) 
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
- jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó 
jóváhagyott műszaki specifikáció típusáról és számáról, 
- az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz-e azbesztet, 
-a tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló 
energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítette. 
- a tervezői egyeztetésről, továbbá annak tartalmáról, illetve a követelmények teljesítése 
módjának a műszaki leírásban történő igazolásáról, 
 
 
 
A tervező egyeztetési kötelezettsége 
A tervező az elvi építési, az építési, a fennmaradási és szükség esetén a rendeltetés-
megváltoztatási és az elvi telekalakítási engedély megkérése (bejelentés) előtt a tervezett 
építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, 
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példányszámát az érdekelt szakhatóságokkal, közmű-szolgáltatóval és a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatóval egyezteti. 
Az egyeztetés arra terjed ki, hogy a szükséges közműellátottság az építési tevékenységgel 
érintett telekhez vagy a telken, építményben biztosított-e, illetve milyen feltételekkel 
biztosítható, és melyek a szakszerű megoldás követelményei, továbbá az érintett épített vagy 
szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek. 
Az egyeztetés igazolása a tervezői nyilatkozat része, eredményét a műszaki leírásnak 
tartalmaznia kell. 
 
d) tervezői jogosultság igazolása 
A tervező a jogosultságát a – névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) száma feltüntetését is 
tartalmazó – névjegyzéki bejegyzését megállapító vagy annak érvényességét bizonyító döntés 
egy másolati példányával igazolja. 
Az építésügyi hatóság tervezői jogosultság ellenőrzése során a névjegyzéket vezető területileg 
illetékes építész-, illetve mérnöki kamarát megkeresheti, ha a tervező által benyújtott 
igazolásból a jogosultság nem állapítható meg egyértelműen. 
 
Ha a tervezői nyilatkozat tartalma nem felel meg a fenti előírásoknak, vagy bebizonyosodik, 
hogy tartalma valótlan, illetve ha a tervező által elkészített dokumentáció szakszerűtlen, vagy 
tartalma valótlan, továbbá ha a tervező az engedélyezés tárgyát képező tervezési 
tevékenységre előírt jogosultsággal nem rendelkezik, az építésügyi hatóság külön jogszabályi 
előírás szerint etikai-fegyelmi eljárást kezdeményez a tervezői jogosultságról névjegyzéket 
vezető szervnél. 
 
e) felelős műszaki vezető, illetve az építésügyi műszaki szakértő nyilatkozata (20.§) 
Az építmény használatba vételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős 
műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozóan az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló külön jogszabály szerinti 
nyilatkozatot kell tennie. 
Fennmaradási engedélyezéskor felelős műszaki vezető hiányában építésügyi műszaki szakértő 
nyilatkozik arról, hogy az építési tevékenységet a megfelelően végezték-e? 
A felelős műszaki vezető, illetve szükség esetén az építésügyi műszaki szakértő a 
használatbavételi engedély megkérését (bejelentését), illetve a fennmaradási engedélykérelem 
benyújtását megelőzően beszerzi a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy 
a kivitelezéssel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető megfelel-e a szakszerűség 
követelményeinek. 
 
f) építési műszaki ellenőr nyilatkozata 
Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, illetve ennek megfelelően 
több felelős műszaki vezető irányította, az építtető vagy helyszíni megbízottja (az építési 
műszaki ellenőr) köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat – a használatbavételi engedélyezési eljárás során – az építési napló részét képezze 
és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon. 
 
g) tervtanácsi állásfoglalás 
Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást külön jogszabályban meghatározott esetben az 
abban meghatározott tervtanács véleményezési eljárása előzi meg. A tervtanácsi állásfoglalást 
a hatóság szakértői véleményként kezeli, és a kiadott határozatában a tervtanácsi véleményre 
hivatkozhat. A tervtanácsi véleménnyel ellentétes hatósági döntést az engedély-határozatban 
indokolni kell. 
h) az ingatlanügyi hatóság engedélyét csatolni kell, ha az építkezés miatt termőföldet más 
célra használ fel az építtető. 
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Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (25.§-40.§) 
 
Elvi építési engedélyezési eljárás (25.§) 
Az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt az ügyfél (építtető) a telek beépítésével 
[különös tekintettel az illeszkedés követelményeire], a településképpel, az építészeti 
kialakítással kapcsolatos, továbbá a kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és 
környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédelmi, tűzvédelmi, valamint a 
műszaki követelmények (ideértve a geológiai, szeizmológiai követelményeket is) előzetes 
tisztázása céljából az építésügyi hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet.  
 
Az elvi építési engedély építési tevékenység végzésére nem jogosít. 
Egy telekre vonatkozóan a tervezett építési tevékenység végzésére több elvi építési engedély 
is kérhető. 
Az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott 
előírásaitól eltérő műszaki megoldásra irányuló kérelem elvi építési engedélykérelem 
formájában is benyújtható. 
 
Elvi építési engedélyt kell kérni, ha 
a) az építtető mezőgazdasági birtokközpontot vagy kiegészítő központot kíván kialakítani, 
b) az építtető az elektronikus hírközlő hálózat felszíni építményeit védett természeti vagy 
épített környezetben kívánja elhelyezni. 
Elvi építési engedélykérelemhez – a tartalomtól függően – mellékelni kell: 
a) a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két 
példányban, és ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szakhatósági 
állásfoglalás, az érdekelt szakhatóságokra vonatkozó külön jogszabályban előírt további 
példányban, de legalább szakhatóságonként további egy példányban, 
b) a tervezői nyilatkozatot,(ld. A 19.§-ban, az előbbiekben ismertetve) 
c) a külön jogszabályban előírt esetekben a tervtanács szakmai véleményét, 
d) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 
állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki 
dokumentációval együtt. 
 
Az elvi építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 
a) huszonkét munkanapon belül kell meghozni, ha az építési munka építési engedélyezéshez 
kötött, 
b) tíz munkanapon belül kell meghozni, ha az építési munka egyszerűsített építési 
engedélyezéshez kötött. 
 
Az építési-, az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás és az építési bejelentés (27.§-28.§) 
Megjegyzés: Az egyes építési tevékenységeket és a hozzájuk tartozó engedély-fajtákat a 
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet (Engr).1. sz. melléklete tartalmazza. Tekintettel ennek 
fontosságára a következő 10. részben ezt a mellékletet minden megjegyzés nélkül közzé 
tesszük. Ez a rész a melléklettel együtt kezelendő) 
 
Az építési tevékenység építési engedélyezési eljárás, egyszerűsített építési engedélyezési 
eljárás lefolytatását követő építési engedély, vagy bejelentés alapján végezhető.  
Egy telekre vonatkozóan az építési engedélyt az egy időben, illetve folyamatosan vagy 
ütemezve elvégezni kívánt építési tevékenység egészére kell kérni. Több megvalósulási 
szakaszra bontott építkezés esetén az egyes szakaszokban megépítendő építményekre – az 
építési tevékenység egészének bemutatása mellett – szakaszonként külön-külön is lehet 
építési engedélyt kérni, illetve bejelentést tenni. 
 
Az építési engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell: 
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a) az elvi építési engedélynél felsorolt mellékleteket, és 
b) az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat, 
d) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását, illetve előzetes 
engedélyét, 
e) a közút kezelőjének hozzájárulását 
ea) közút területén, az alatt vagy felett építmény, 
eb) belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 
szolgáltatási célú építmény, 
ec) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal 
esetén 100 méteren belül építmény 
építése esetén, 
d) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását, illetve előzetes 
engedélyét, 
e) a közút kezelőjének hozzájárulását 
f) kitöltött statisztikai adatlapot,  
Bizonyos esetekben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a 
környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt is csatolni kell. 
 
Építési bejelentés esetén – a tartalmától függően – mellékelni kell: 
a) az egyszerűsített építészeti-műszaki dokumentációt egy példányban, 
b) a tervezői nyilatkozatot, 
d) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását, illetve előzetes 
engedélyét, 
e) a közút kezelőjének hozzájárulását 
f) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását, illetve előzetes 
engedélyét, 
g) a közút kezelőjének hozzájárulását 
 
Az építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított negyvenöt 
munkanapon belül kell meghozni az Engr. 1 melléklet I. oszlopa szerinti építési engedélyezési 
eljáráshoz kötött építési tevékenység építési engedélyezése esetén. 
 
A településkép, tájkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében az építésügyi 
hatóság a külön jogszabály keretei között előírhatja 
a) az építmények elhelyezési módját, tájba és környezetbe illesztését, valamint méreteit, 
b) az épületek homlokzatának, tetőzetének és takaratlanul maradó, közterületről közvetlenül 
látható határfelületeinek kialakítását. 
 
Az építési engedély a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációval együtt jogosít építési tevékenység végzésére. 
Az építtető csak a jogerős építési engedély és az ahhoz tartozó, engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély 
hatályának időtartama alatt végezhet építési tevékenységet. 
A bejelentés-köteles építési tevékenységek végzését az építtető az előírtak szerint az 
építésügyi hatóságnak bejelenti, ezzel egyidejűleg az építési tevékenység végzése 
megkezdhető. 
 
Összevont építésügyi hatósági eljárás (31.§) 
Az építtető az építési engedélyezésre vonatkozóan választhatja az összevont építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárást (a továbbiakban: összevont eljárás), amely a megvalósítással 
kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és 
építési engedélyezési szakaszból áll. 
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Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás (33.§ 
- az Engr. 1. melléklet VI. oszlopa szerint meghatározott építmények bontása bontási 
engedélyezés,  
- az Engr. 1. melléklet VII. oszlopa szerinti építmények bontása bejelentés alapján végezhető. 
 
Amennyiben az Engr. 1. melléklet VII. oszlopában meghatározott bontási tevékenységek 
végzését az építtető az építésügyi hatóságnak szabályosan bejelenti, ezzel egyidejűleg a 
bontási tevékenységet megkezdheti. Az építésügyi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi. 
Az építtető a bontási munkálatok befejezését köteles bejelenteni az építésügyi hatóságnak. 
A bontási munkák befejezése után az építtető köteles: 
- kérelmet, továbbá külön jogszabályban előírt záradékolt változási vázrajzot benyújtania a 
földhivatalhoz – ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából 
-az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály 
szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 
 
Használatbavételi engedélyezési és bejelentési eljárás(35.§) 
 
Az Engr. 1. melléklet 
a) IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele használatbavételi engedély, 
b) X. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele bejelentés alapján végezhető. 
 
Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor 
– a használatbavétel előtt – kell kérelmezni a használatbavételi engedélyt, illetve a 
használatbavételt bejelenteni. 
 
Fennmaradási engedély (39.§) 
A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély 
nélküli bontás jogkövetkezményére az Étv. 48. § (1) és (2) bekezdése irányadó. 
Az építésügyi hatóság építésügyi hatósági ellenőrzés keretében megtartott helyszíni szemléje 
és a külön jogszabály szerinti bizonyítási eszközök alapján a szabálytalanság tudomásra 
jutásától számított három hónapon belül tisztázza a tényállást, melynek keretében 
a) vizsgálja, hogy a fennmaradási engedély megadásának a feltételei fennállnak-e vagy 
megteremthetőek-e, 
b) a feltételek megléte esetén értesíti az építtetőt a fennmaradási engedély feltételeiről és 
jogkövetkezményeiről, és egyben 
c) legfeljebb negyvenöt munkanapon belüli határidő tűzésével a fennmaradási engedély iránti 
kérelem benyújtására hívja fel. 
 
Amennyiben az építtető a felhívásban megállapított határidőig nem nyújtja be a fennmaradási 
engedély iránti kérelmét, vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak a megadott 
határidőben nem tesz eleget, vagy a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok 
elvégzését a kötelezett nem vállalja, úgy az építésügyi hatóság elrendeli az építmény bontását. 
 
A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó használatbavételi engedély is, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak. Az építményrészre vonatkozó fennmaradási engedély 
megadásával egy időben az építésügyi hatóságnak rendelkeznie kell az építmény befejezésére 
vonatkozó továbbépítésről is. Az építmény  
 
Fennmaradási engedély megadása esetén, ha – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 
használatára vonatkozó nyilatkozatok alapján – ennek feltételei fennállnak, az építésügyi 
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hatóság az építésügyi bírság befizetéséig a fennmaradási engedélyben egyben ideiglenes 
használatbavételi engedélyt is ad. 
A fennmaradási engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 
negyvenöt munkanapon belül kell meghozni. 
 
Az építésügyi hatósági ellenőrzés(42.§) 
 
Az építésügyi hatóság az ellenőrzése során 
a) vizsgálja,  

• a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki 
dokumentáció meglétét, a kulturális örökségvédelmi hatósági engedély meglétét, bejelentés 
megtörténtét, 

• hogy az építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek 
esetében a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvényű 
kötelező építésügyi, és más hatósági előírásokat megtartották-e, 
b) felkutatja 

• az engedély vagy bejelentés köteles építési tevékenységek esetében az építésügyi 
hatósági engedély vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végzett, 

• az általános érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével végzett (a 
továbbiakban együtt: szabálytalan) építési tevékenységet, illetve 
c) ellenőrzi a jókarbantartási kötelezettség teljesítését, a településképet rontó állapotú 
építmények helyreállítását, valamint azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket, illetőleg a fenntartási kötelezettséget teljesítették-e az 
ingatlan védettség alá tartozó valamennyi alkotóelemére. 
Az építésügyi hatóság szükség esetén az építésfelügyeleti hatósággal, más illetékességi 
területen működő építésügyi és építésfelügyeleti hatósággal és más – ellenőrzésre jogosult – 
hatósággal közös ellenőrzést kezdeményez. 
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10. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMINT A 
TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI 

DOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁRÓL 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 

 
 
A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni. A rendelet tartalmazza továbbá az 
építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges 
építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményeit, továbbá az 1. számú mellékletben 
fel van sorolva, hogy mely építési munkák engedélykötelesek, melyek bejelentés-kötelesek. 
 
A telekalakítási eljárás (1.§- 
A kérelmet az építésügyi hatóságnál írásban kell előterjeszteni. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a telekalakítással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, 
b) a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, 
c) a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, 
iktatószámát és keltét, 
d) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, különösen: 
da) telekalakítási dokumentáció, 
db) tervezői nyilatkozat, 
e) az eljárási illeték megfizetésének igazolását, és 
f) a kérelmező aláírását. 
 
A tervezői nyilatkozat tartalmazza 
a) a felelős tervező és a szakági tervezők nevét, címét, jogosultságuk számát, és aláírását 
c) a tervezett telekalakítási tevékenység 
ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, 
cb) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 
cc) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, 
 
Telekalakításra engedélyt kell kérni: telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés és 
telekhatár rendezése esetén. 
 
A telekalakítási építészeti-műszaki dokumentáció (47.§-50.§) 
Az engedélyezési eljáráshoz építészeti-műszaki dokumentáció szükséges. 
A tervezett építési tevékenység telekalakítási, illetve építészeti-műszaki tervdokumentációját 
a tervezett építmény helyének, környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység 
jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő 
tartalmú és részletezettségű dokumentumokból magyar nyelven kell összeállítani. 
 
Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv 
a) a jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenység esetén, vagy 
b) ha azt külön jogszabály előírja. 
 
A tervdokumentációt aláíró-címlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A 
címlap az engedélyezés tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az 
ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét, illetve cég megnevezését, a 
tervező nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, a 
tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását. 
 
Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell: 
a) a tervezett építési tevékenység megnevezését, az építmény rendeltetését, 
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b) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, 
c) az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként, 
d) a tervezők nevét és eredeti aláírását, 
e) a tervezés időpontját, 
f) az építésügyi hatósági engedélyt kérelmező nevét és eredeti aláírását. 

 
A telekalakítási dokumentáció rajzi mellékleteinek felsorolását a rendelet 5. mellékletének 

VIII. része tartalmazza! 
 
A jegyzetben teljes terjedelemben közöljük: 
-  az 1. mellékletet, amely az engedélyköteles és bejelentés-köteles építési tevékenységeket 
tartalmazza, 
- az 5. mellékletet, amely az egyes engedélyfajtákhoz tartozó dokumentációk tartalmát 
határozza meg 
 
1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethe 
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Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek 
Építési engedélyezés, bejelentés 

 
Engedélyezés 

Építési engedélyezési eljárás Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás 

Bejelentés (a tevékenység egyidejű 
megkezdése mellett) 

Engedély és bejelentés nélkül végezhető 
építési tevékenységek  

I. II. III. IV. V. 

1. Építmény építése, 
bővítése, 
elmozdítása a II–V. oszlopokban 
foglalt kivételekkel. 

Akkreditált intézet által 
bevizsgált technológiával, 
szerkezeti elemekkel, 
rétegrenddel és kialakítással 
(ETA, ÉME) rendelkező 
könnyűszerkezetes épületek 
(kész- vagy gyorsház stb.) 
építése. 

a) Azon meglévő építmény 
bármely okból történő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, megerősítése, 
homlokzatának megváltoztatása, 
tetőtér-beépítése, mely építése e 
rendelet szerint építési 
engedélyhez, egyszerűsített 
építési engedélyhez kötött lenne, 
ha a felsorolt építési tevékenység 
során az építmény 
tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit is meg 
kell változtatni, át kell alakítani, 
el kell bontani, meg kell 
erősíteni. 
b) Az e rendelet szerint építési 
engedélyezéshez vagy 
egyszerűsített építési 
engedélyhez kötött, 
használatbavételi engedéllyel 
még nem rendelkező, építőipari 
kivitelezés alatt álló építmények 
tartószerkezeti rendszerének 
vagy tartószerkezeti elemeinek 
megváltoztatása, megerősítése 
(módosított építési 
engedélyezés). 

a) Azon meglévő építmény 
bármely okból történő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, megerősítése, 
homlokzatának megváltoztatása, 
tetőtér-beépítése, mely építése e 
rendelet szerint bejelentéshez 
kötött lenne, ha a felsorolt 
építési tevékenység során az 
építmény tartószerkezeti 
rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit is meg kell változtatni, át 
kell alakítani, el kell bontani, 
meg kell erősíteni. 
b) Az e rendelet szerint 
bejelentéshez kötött, 
használatbavételi bejelentéssel 
még nem rendelkező, építőipari 
kivitelezés alatt álló épületek 
tartószerkezeti rendszerének 
vagy tartószerkezeti elemeinek 
megváltoztatása. 

Meglévő építmény bármely 
okból történő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása, tetőtér-
beépítése, ha a felsorolt építési 
tevékenység során az építmény 
tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit nem kell 
megváltoztatni, nem kell 
átalakítani, nem kell elbontani, 
nem kell megerősíteni. 

2.   Temető területén sírbolt, 
urnasírbolt építése 50 m2-t és 3,0 
m építménymagasságot 
meghaladó méretben. 

Temető területén sírbolt, 
urnasírbolt építése 50 m2 vagy 
annál kisebb és 3,0 m 
építménymagasságot nem 
meghaladó méretben. 

Temető területén urnasírhely, 
(kettős) sírhely, sírjel és 
urnafülke építése, elhelyezése. 
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3.  Műemléki vagy világörökség 
területen lévő telek közterület 
felőli telekhatárán kerítés 
építése. 

  Kerítés építése. 

4.    Építményben építésügyi hatósági 
engedélyezéshez nem kötött 
építési munkával járó vagy 
építési munkával nem járó, a 
huzamos emberi tartózkodásra 
szolgáló helyiséget tartalmazó 
önálló rendeltetési egységek 
számának megváltoztatása 
(egyesítés, leválasztás). 

 

5. Műemlék építmény 
a) homlokzatán végzett 
átalakítási, felújítási, vakolási, 
színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység 
vagy nyílászáró-csere; 
b) homlokzatára, födémére vagy 
tetőzetére szerelt bármely 
berendezés, antenna, 
antennatartó szerkezet, műtárgy, 
égéstermék-elvezető létesítése; 
c) homlokzatán, tetőzetén 
hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást 
tartalmazó építmények, 
berendezések, szerkezetek 
elhelyezése méretre való tekintet 
nélkül. 

Műemléki területen lévő telken 
meglévő nem védett építmény 
a) homlokzatán végzett 
átalakítási, felújítási, vakolási, 
színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység 
vagy nyílászáró-csere; 
b) homlokzatára, födémére vagy 
tetőzetére szerelt bármely 
szerelvény, berendezés, antenna, 
antennatartó szerkezet, műtárgy, 
égéstermék-elvezető létesítése; 
c) homlokzatán, tetőzetén, 
valamint műemléki területen 
hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást 
tartalmazó építmények, 
berendezések, szerkezetek 
elhelyezése méretre való tekintet 
nélkül. 

Önkormányzati rendelettel 
védetté nyilvánított meglévő 
építmény 
a) homlokzatán végzett 
átalakítási, felújítási, vakolási, 
színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység 
vagy nyílászáró-csere; 
b) homlokzatára, födémére vagy 
tetőzetére szerelt bármely 
szerelvény, berendezés, antenna, 
antennatartó szerkezet, műtárgy, 
égéstermék-elvezető létesítése; 
c) homlokzatán, tetőzetén, 
valamint műemléki területen 
hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást 
tartalmazó építmények, 
berendezések, szerkezetek 
elhelyezése méretre való tekintet 
nélkül. 

Védetté nyilvánított területen 
lévő telken meglévő nem védett 
építmény 
a) homlokzatán végzett 
átalakítási, felújítási, vakolási, 
színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység 
vagy nyílászáró-csere; 
b) homlokzatára, födémére vagy 
tetőzetére szerelt bármely 
szerelvény, berendezés, antenna, 
antennatartó szerkezet, műtárgy, 
égéstermék-elvezető létesítése; 
c) homlokzatán, tetőzetén, 
valamint műemléki területen 
hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást 
tartalmazó építmények, 
berendezések, szerkezetek 
elhelyezése méretre való tekintet 
nélkül. 

Meglévő építmény utólagos 
hőszigetelése, a homlokzati 
nyílászáró áthidaló méretét nem 
változtató cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a 
felületképzés megváltoztatása. 

6.   Polgári lőtér műtárgyainak 
építése. 

  

7.   Elektronikus hírközlési építmény 
esetében 
a) antenna elhelyezése, ha 
bármely irányú teljes mérete a 

Műemléki területen 
a) antenna elhelyezése, ha 
bármely irányú teljes mérete a 
4,0 m-nél kisebb; 

Elektronikus hírközlési építmény 
létesítése – a IV. oszlop 7. 
sorban meghatározottak 
kivételével – az alábbi feltételek 
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4,0 m-t meghaladja; 
b) műtárgynak minősülő 
antennatartó szerkezet létesítése, 
ha – az antennával együtt mért – 
bármely irányú teljes mérete a 
6,0 m-t meghaladja; 
c) a műemléken az a) és b) 
pontban meghatározott építési 
tevékenységek végzése 
mérethatár nélkül. 

b) műtárgynak minősülő 
antennatartó szerkezet létesítése, 
ha – az antennával együtt mért – 
bármely irányú teljes mérete 6,0 
m-nél kisebb. 

együttes teljesülése esetében: 
a) antenna létesítése, ha bármely 
irányú teljes mérete 4,0 m vagy 
annál kisebb, és 
b) műtárgynak minősülő 
antennatartó szerkezet létesítése, 
ha – az antennával együtt mért – 
bármely irányú mérete 6,0 m 
vagy annál kisebb, és 
c) antenna, antennatartó 
szerkezet, csatlakozó műtárgy 
létesítése, ha építményen történő 
elhelyezése az építmény 
tartószerkezetének megerősítését 
nem igényli. 

8.   A telek természetes 
terepszintjének végleges jellegű 
megváltoztatása 
a) beépítésre nem szánt, védett 
természeti területen, Natura 
2000 területen 1,0 m-t 
meghaladóan, 
b) egyéb területen 2,0 m-t 
meghaladóan. 

A telek természetes 
terepszintjének 2,0 m vagy annál 
kisebb, végleges jellegű 
megváltoztatása. 

A telek természetes 
terepszintjének 1,0 m vagy annál 
kisebb, végleges jellegű 
megváltoztatása. 

9.   a) 6,0 m építménymagasságot 
meghaladó, új, önálló (szabadon 
álló) égéstermék-elvezető 
létesítése. 
b) Meglévő építményben 
égéstermék-elvezető létesítése, 
ha emiatt az építmény 
tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit is meg 
kell változtatni, át kell alakítani, 
el kell bontani, meg kell 
erősíteni. 

a) 6,0 m építménymagasságot 
nem meghaladó, új, önálló 
(szabadon álló) égéstermék-
elvezető létesítése. 
b) Meglévő építményben 
égéstermék-elvezető létesítése, 
ha annak megvalósítása nem jár 
a meglévő építmény 
tartószerkezetének 
megbontásával, átalakításával, 
megerősítésével. 

 

10.  Megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
illetve jóváhagyott műszaki 
specifikációval nem rendelkező 
építményszerkezetű 

Megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
illetve jóváhagyott műszaki 
specifikációval nem rendelkező 
építményszerkezetű 
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tömegtartózkodás céljára 
alkalmas 
a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó; 
b) mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek); 
d) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény  
építése. 

a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó; 
b) mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek); 
d) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény  
építése. 

11.  Megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
illetve jóváhagyott műszaki 
specifikációval rendelkező 
építményszerkezetű, állandó 
jellegű, 180 napot meghaladóan 
fennálló, tömegtartózkodás 
céljára alkalmas 
a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó, 
mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
b) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek)  
építése. 

Védett természetvédelmi 
területen és NATURA 2000 
területen megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, illetve 
jóváhagyott műszaki 
specifikációval rendelkező 
építményszerkezetű, állandó 
jellegű, 180 napot meghaladóan 
fennálló 
a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó, 
mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
b) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek)  
építése. 

Megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
illetve jóváhagyott műszaki 
specifikációval rendelkező 
építményszerkezetű, állandó 
jellegű, 180 napot meghaladóan 
fennálló 
a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó, 
mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
b) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek)  
építése. 

Megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
illetve jóváhagyott műszaki 
specifikációval rendelkező 
építményszerkezetű, ideiglenes 
jellegű, legfeljebb 180 napig 
fennálló 
a) rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó, 
mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására 
szolgáló építmény; 
b) zárt, állandó jellegű kiállítási 
célú területen belül kiállítási 
vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény; 
c) levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek)  
építése. 

12.  6,0 m-nél nagyobb 
építménymagasságú vagy 60 m3 
-nél nagyobb térfogatú épített 
siló, ömlesztett anyag-, 

  6,0 m-nél kisebb 
építménymagasságú vagy 60 m3 
-nél kisebb térfogatú épített siló, 
ömlesztett anyag-, folyadék- és 
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folyadék- és gáztároló, föld 
feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez építmény építése.

gáztároló, föld feletti vagy alatti 
tartály, tároló elhelyezéséhez 
építmény építése. 

13.   a) A 100 m2 vagy annál kisebb 
bruttó alapterületű, 6,0 m vagy 
annál kisebb 
építménymagasságú, emberi 
tartózkodásra nem alkalmas 
vagy nem emberi tartózkodásra 
szolgáló építmény építése. 
b) Műemléki-, világörökség, 
védett természetvédelmi, 
NATURA 2000 területen az 50 
m2  vagy annál kisebb bruttó 
alapterületű, 2,5 m vagy annál 
kisebb építménymagasságú, 
emberi tartózkodásra nem 
alkalmas vagy nem emberi 
tartózkodásra szolgáló építmény, 
állatkifutó és trágyatároló 
építmény építése. 

Az 50 m2 vagy annál kisebb 
bruttó alapterületű, 2,5 m vagy 
annál kisebb 
építménymagasságú, emberi 
tartózkodásra nem alkalmas 
vagy nem emberi tartózkodásra 
szolgáló építmény építése. 

 

14.   Szobor, emlékmű, kereszt, 
emlékjel, emlékfal építése, 
elhelyezése, ha  
a) annak talapzatával együttmért 
magassága  
6,0 m-nél nagyobb, vagy 
b) a talapzatának magassága 6,0 
m-nél nagyobb. 

Szobor, emlékmű, kereszt, 
emlékjel emlékfal építése, 
elhelyezése, ha 
a) annak talapzatával együttmért 
magassága  
3,0 m-nél nagyobb, vagy 
b) a talapzatának magassága 3,0 
m-nél nagyobb. 

Szobor, emlékmű, kereszt, 
emlékjel, emlékfal építése, 
elhelyezése, ha 
a) annak talapzatával együttmért 
magassága 3,0 m-nél kisebb, 
b) a talapzatának magassága  
3,0 m-nél kisebb. 

15.   Építménytől különállóan a 20,0 
m2-es felületnagyságot vagy a 
3,0 m-es magasságot meghaladó, 
tartószerkezettel is rendelkező 
reklám-, cég-, címtábla vagy 
fényreklám, hirdetési vagy 
reklámcélú, illetve művészeti 
ábrázolást tartalmazó építmény, 
kirakatszekrény építése, 
elhelyezése, létesítése. 

Építményen vagy attól 
különállóan a 2,0 m2-es 
felületnagyságot meghaladó 
reklám-, cég-, címtábla vagy 
fényreklám, hirdetési vagy 
reklámcélú, illetve művészeti 
ábrázolást tartalmazó építmény, 
kirakatszekrény építése, 
elhelyezése, létesítése. 

A 2,0 m2-es vagy attól kisebb 
felületnagyságú reklám-, cég-, 
címtábla vagy fényreklám, 
hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást 
tartalmazó építmény, 
kirakatszekrény építése, 
elhelyezése, létesítése. 

16.   A rendezett terepszinttől A rendezett terepszinttől A rendezett terepszinttől 
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számított 2,0 m-nél magasabb 
támfal építése és legalább egy 
ilyen méretű támfal által határolt 
támfalgarázs építése. 

számított 2,0 m vagy annál 
alacsonyabb támfal építése. 

számított 1,0 m vagy attól 
alacsonyabb támfal építése. 

17.   Telken belül 3,0 m fesztávnál 
nagyobb áteresz, bejáró-, 
átjáróhíd építése. 

Közforgalom elől elzárt telken 
belüli, tehergépjármű-
forgalommal terhelt út építése. 

Közforgalom elől elzárt telken 
belüli, tehergépjármű-
forgalommal nem terhelt út és 
3,0 m fesztávú vagy annál 
kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd 
építése. 

18.    Az épület homlokzatára szerelt 
vagy az épület homlokzata elé 
épített fix vagy nyitható-
csukható szerkezetű, kinyitott 
állapotban a homlokzati síktól 
4,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 
30,0 m2-nél nagyobb vízszintes 
vetületű előtető, védőtető, 
ernyőszerkezet építése, 
felszerelése. 

Az épület homlokzatára szerelt 
vagy az épület homlokzata elé 
épített fix vagy nyitható-
csukható szerkezetű, kinyitott 
állapotban a homlokzati síktól 
4,0 m-nél kisebb kiállású vagy 
30,0 m2-nél kisebb vízszintes 
vetületű előtető, védőtető, 
ernyőszerkezet építése, 
felszerelése. 

19.   Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix, a 
homlokzati síktól 4,0 m-nél 
nagyobb kiállású vagy 50,0 m2-
nél nagyobb vízszintes vetületű 
előtető, védőtető építése. 

Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix, a 
homlokzati síktól 4,0 m vagy 
annál nem nagyobb kiállású 
vagy 40,0 m2-nél nagyobb 
vízszintes vetületű előtető, 
védőtető építése. 

Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix, a 
homlokzati síktól 2,0 m-nél nem 
nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-
nél nem nagyobb vízszintes 
vetületű előtető, védőtető 
építése. 

20.   a) 100 m2 bruttó alapterületet 
meghaladó és 6,0 m-es 
építménymagasságnál nagyobb 
méretű,  
aa) az év során legfeljebb 180 
napra felállított idényjellegű, 
huzamos emberi tartózkodásra 
nem szolgáló üvegház építése 
beépítésre szánt területen 
ab) az év során 180 napot 
meghaladóan felállított állandó 
jellegű, huzamos emberi 
tartózkodásra nem szolgáló 

Az év során 180 napot 
meghaladóan felállított állandó 
jellegű, huzamos emberi 
tartózkodásra nem szolgáló 
üvegház építése 
a) beépítésre nem szánt területen 
100 m2 vagy annál kisebb 
alapterülettel és 6 m vagy annál 
kisebb építménymagassággal, 
b) beépítésre szánt területen 50,0 
m2 vagy annál kisebb 
alapterülettel és 6,0 m vagy 
annál kisebb 

Az év során legfeljebb 180 napra 
felállított idényjellegű, huzamos 
emberi tartózkodásra nem 
szolgáló üvegház építése 
a) beépítésre nem szánt területen 
méretkorlátozás nélkül, 
b) beépítésre szánt területen 
100,0 m2 vagy annál kisebb 
alapterülettel és 6,0 m vagy 
annál kisebb 
építménymagassággal. 
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üvegház építése beépítésre nem 
szánt  
területen 
b) Beépítésre szánt területen 
50,0 m2 bruttó alapterületet 
meghaladó és 6,0 m vagy annál 
nagyobb építménymagasságú, 
huzamos emberi tartózkodásra 
nem szolgáló üvegház építése. 

építménymagassággal. 

21.   100,0 m3 -nél nagyobb térfogatú 
vagy 2,0 m-nél mélyebb 
magánhasználatú épített kerti 
víz-, fürdőmedence, épített kerti 
tó építése. 

50,0 m3 -nél nagyobb térfogatú 
1,0 m-nél mélyebb 
magánhasználatú kerti víz-, 
fürdőmedence, épített kerti tó 
építése. 

50,0 m3-nél nem nagyobb 
térfogatú 1,0 m-nél nem 
mélyebb magánhasználatú kerti 
víz-, fürdőmedence, épített kerti 
tó építése. 

22.   Fóliasátor építése 
a) beépítésre nem szánt területen 
– a mezőgazdasági terület 
kivételével – állandó (nem 
idényjellegű, több mint 180 
napra felállított) méretkorlát 
nélkül; 
b) beépítésre szánt területen 
ba) idényjelleggel (legfeljebb 
180 napra felállított) bruttó 
500,0 m2-nél nagyobb 
alapterülettel és 7,0 m-nél 
nagyobb építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem 
idényjellegű, 180 napnál 
hosszabb időre felállított),  
3,0 m-nél nagyobb 
építménymagassággal. 

 Fóliasátor építése 
a) beépítésre nem szánt területen 
belül mezőgazdasági területen 
idő- és méretkorlát nélkül, egyéb 
övezetben idényjelleggel 
(legfeljebb 180 napra felállított), 
méretkorlát nélkül; 
b) beépítésre szánt területen 
ba) idényjelleggel (legfeljebb 
180 napra felállított) és bruttó 
500,0 m2  vagy annál kisebb 
alapterülettel és 7,0 m vagy 
annál kisebb 
építménymagassággal, 
bb) állandó jelleggel (nem 
idényjellegű, 180 napnál 
hosszabb időre felállított) 3,0 m 
vagy annál kisebb 
építménymagassággal és bruttó 
500,0 m2  vagy annál kisebb 
alapterülettel. 

23.    Közterületen közhasználatú 
park, játszótér, sportpálya 
építőipari megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, illetve műszaki 
specifikációval nem rendelkező 

a) Nem közterületen (nem 
közhasználatú) park, játszótér, 
sportpálya műtárgyainak építése, 
továbbá park, játszótér, 
sportpálya kialakításához 
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műtárgyainak építése. szükséges egyéb építési 
tevékenység végzése. 
b) Közterületen (közhasználatú) 
park, játszótér, sportpálya 
építőipari műszaki engedéllyel 
vagy megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, illetve műszaki 
specifikációval rendelkező 
műtárgyainak építése, továbbá 
park, játszótér, sportpálya 
kialakításához szükséges egyéb 
építési tevékenység végzése. 

24.   Az OTÉK 4. számú 
mellékletében meghatározottak 
szerint személygépkocsi 
elhelyezési kötelezettséggel járó 
és 30,0 m2-nél nagyobb bruttó 
alapterületű kereskedelmi, 
vendéglátó célú építmény 
építése. 

az OTÉK 4. számú 
mellékletében meghatározottak 
szerint személygépkocsi 
elhelyezési kötelezettséggel járó 
és 30,0 m2 vagy annál kisebb 
bruttó alapterületű kereskedelmi, 
vendéglátó célú építmény 
építése. 

Az OTÉK 4. számú 
mellékletében meghatározottak 
szerint személygépkocsi 
elhelyezési vagy többlet-
elhelyezési kötelezettséggel nem 
járó és 10,0 m2 vagy annál 
kisebb bruttó alapterületű 
kereskedelmi, vendéglátó célú 
építmény építése. 

25.     Napenergia-kollektor, napelem, 
szellőző-, klíma-, 
riasztóberendezés, villámhárító-
berendezés, áru- és 
pénzautomata, kerékpártartó, 
szelektív hulladékgyűjtő, 
szőnyegporoló, sorompó, 
árnyékoló elhelyezése. 

26.     Növénytámasz, 10 m3 vagy 
annál kisebb űrtartalmú tartály 
elhelyezése. 

27.     Magasles, vadetető, erdei 
építmény építése. 

28.     E rendelet hatálya alá tartozó 
közműbecsatlakozási- és 
közműpótló műtárgy építése. 

29.     Háztartási szilárd 
hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló 
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építése. 
30.     Kerti építmény (hinta, csúszda, 

homokozó, szökőkút, pihenés és 
játék céljára szolgáló műtárgy, 
kerti napkollektor stb.), kerti 
épített tűzrakóhely, kerti lugas, 
pihenés célját szolgáló kerti 
építmény  
(pl. lábon álló kerti tető, 
pavilon), kerti szabadlépcső, 
kerti tereplépcső és lejtő építése. 

31.     Háztartási célú kemence, 
húsfüstölő, jégverem, 
zöldségverem építése. 

32.     Zászlótartó oszlop (zászlórúd) és 
zászlótartó építése. 

33.     Geodéziai építmény építése. 
34.     Építmény építéséhez szükséges, 

annak használatbavételekor 
elbontandó állványzat, 
felvonulási épület építése 
mérethatár nélkül. 

35.  Műemlékben huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiséget 
tartalmazó önálló rendeltetési 
egységek számának 
megváltoztatása. 

Műemléki területen meglévő 
építményben huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiséget 
tartalmazó önálló rendeltetési 
egységek számának 
megváltoztatása. 

Lakás rendeltetésének változása, 
egyéb rendeltetésű építmény 
rendeltetésének lakás 
rendeltetéssé módosításának 
bejelentése. 

Építményben önálló rendeltetési 
egységek számának változtatása. 

 
 

Bontási engedélyezés, bejelentés 
 

 VI. Bontási engedély VII. Bontási bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) VIII. Bontási engedély és bontási bejelentés nélkül végezhető bontási 
tevékenységek (a VI–VII. oszlopban előírtak figyelembevételével) 

1. Az 500,0 m3 -nél nagyobb térfogatú és a rendezett 
terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb 
építménymagasságú építmény bontása. 

a) Az 500,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú és a 
rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es vagy 
annál kisebb építménymagasságú építmény bontása. 
b) Műemléki területen 300,0 m3-es és az annál kisebb 

300,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú és a rendezett 
terepcsatlakozástól mérten 4,0 m-es vagy annál kisebb 
építménymagasságú építmény bontása. 
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térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 
m-es vagy annál kisebb építménymagasságú építmény 
bontása. 

2. Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy 
több épület bontása mérethatár nélkül. 

  

3.  a) Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha 
aa) az antenna bármely irányú teljes mérete a  
4,0 m-t meghaladja, 
ab) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet 
antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 
6,0 m-t meghaladja. 
b) Műemlék építmény 
ba) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt 
bármely berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, 
műtárgy bontása, 
bb) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, 
illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, 
berendezések, szerkezetek bontása. 

Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha 
a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t 
nem haladja meg, 
b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet 
antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 
6,0 m-t nem haladja meg. 

4.  Mérettől függetlenül 
a) polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg 
b) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince 
bontása. 

 

5.  a) A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél 
magasabb támfal lebontása. 
b) 2,0 m-nél mélyebb pince bontása. 

A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-es vagy annál 
alacsonyabb támfal lebontása. 

6.  Mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan 
építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz. 

 

7.  Égéstermék-elvezető bontása.  
 
 

Használatbavételi engedélyezés, bejelentés 
 

 IX. Használatbavételi engedély X. Használatbavételi bejelentés (a bejelentéssel egyidejű használatbavétel mellett) 

1. Az I. és II. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében. A III. és IV. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében. 
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5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethe 

 

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma 
 
I. Általános előírások 
 
1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függően: 
a) írásos munkarészek különösen: 
aa) tartalomjegyzék, 
ab) tervezési program, 
ac) műszaki leírás, 
ad) szakvélemény, 
b) rajzi munkarészek különösen: 
ba) ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, 
bb) a tervező által készített helyszínrajz, 
bc) szükség szerint alapozási terv, 
bd) vízszintes alaprajz (szükség szerint belsőépítészeti funkcionális alaprajzi kiegészítéssel), 
be) függőleges metszetrajz a javasolt rétegrend feltüntetésével, 
bf) az építmény különböző irányokból látható külső nézeteit ábrázoló nézetrajz (homlokzat), 
bg) szakági terv szükség szerint, 
bh) üzemeléstechnológiai terv szükség szerint, 
c) egyéb munkarészek lehetnek: 
ca) fotó, 
cb) utcakép, 
cc) makett, 
cd) látványterv, 
ce) álcázási terv, 
cf) kilátási-rálátási terv, 
d) a tartószerkezeti dokumentáció a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz írásos és/vagy 

rajzi munkarészeket: 
da) alapozás, 
db) teherhordó falak és pillérek, 
dc) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei (lemezek, gerendák, koszorúk, 

kiváltók stb.) 
dd) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcső, rámpa stb.). 
 
2. Tartószerkezet: olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amelynek feladata az 

erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” 
alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy 
a várható hatások (terhek) következtében a megengedett mértéket meghaladó mértékű 
elmozdulás, törés, repedés, folyás ne keletkezzék. 

 
3. A tartószerkezeti műszaki leírás a tervezett tartószerkezet jellemzőit tartalmazza. 

Készülhet a tartószerkezeti terv kiegészítéseként, és önállóan, ha egyedül ez adja meg a 
tervezett építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit. A tartószerkezeti műszaki leírás 
tartalmaz minden olyan fontos jellemzőt, amelyet a tervező a szerkezet megtervezésénél 
figyelembe vett, illetve amelyet a kivitelezés során be kell tartani, így különösen: 
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a) a szerkezet alapvető rendszerének leírása, 
b) az alkalmazott számítási modell, 
c) a szerkezet típusa, méretei, 
d) a társtervezők által megadott adatszolgáltatás (talajmechanika, gépészet stb.). 
 
4. Közhasználatú építmény esetén a helyszínrajzon és a vonatkozó tervlapokon méretadatok 

megadásával ábrázolni kell az akadálymentes és biztonságos közlekedési lehetőséget biztosító 
megoldásokat a telek közterületi csatlakozási pontjától az épület bejáratáig. 

 
5. Zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott 

alapsíkjának megadásán túlmenően meg kell tervezni a meglévő épületek szükséges alap-
megerősítésének megoldását is. 

 
6. Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az építési tevékenység a telek természetes 

terepviszonyainak a megváltoztatását is eredményezi, a csapadékvíz-elvezetésének műszaki 
megoldását is ábrázolni kell. A telek természetes terepviszonyának feltöltéssel vagy 
terepbevágással történő megváltoztatása esetén a telek eredeti és a megváltoztatott, végleges 
állapotát a terep szintmagasságának ábrázolásával méretezett terepmetszeten kell bemutatni. 

 
7. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 

szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a dokumentációban összevonhatók. Több szakaszra 
bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen 
jelölni kell. 

 
8. Műszaki leírás 
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint 
a) az építmény (építményrész) – külön jogszabály szerinti számítási – értékét (számított 

építményérték), 
b) a teljes építmény eredeti rendeltetését, valamint az átalakított építmény új rendeltetését, 

üzemeltetési technológiáját, 
c) a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt 

paraméterek (a telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, 
építménymagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete, 
tervezett épület energetikai értéke) meghatározását, 

d) a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 
védelmi, hőszigetelési, munkavédelmi stb. megoldásokat, az energetikai követelmények 
kielégítésének módját, 

e) a közlekedési útvonalak akadálymentesítését, továbbá 
f)jogszabályban meghatározott esetekben a terv készítésekor már ismert, az építménybe 

betervezett építési célú termékekre, berendezésekre, szerkezetekre vonatkozó jóváhagyott 
műszaki specifikációra (magyar nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai 
műszaki engedély vagy építőipari műszaki engedély) történő hivatkozást, 

g) a szakhatóságok által kért további információkat és az építési tevékenység környezetre 
gyakorolt hatását, 

h) az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását és indoklását, 
i) a 28. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben a telek közúti csatlakozása 

kialakításának módját, megfelelőségét, a tervezett rendeltetés forgalomvonzó hatását, a 
közlekedésbiztonsági követelmények érvényre juttatásának módját, 

j) építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének 
módját, 
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k) ha a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a 
környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, akkor az építészeti-műszaki 
dokumentációnak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás tekintetében a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia, 

l) a tervezett építési tevékenységhez előírt és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges közművesítettséget, a közművesítés megoldását és a közműszolgáltatókkal szükség 
szerint történt egyeztetés eredményét. 

 
9. Az egyes építmények, építési tevékenységek engedélyezéséhez eljárási fajtánként 

szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció meghatározásánál 
a) a 300 m2 összes szintterületű, 
b) három beépített építményszintű (alápincézett, földszint és tetőtér beépítése) 
c) 1000 m3 bruttó térfogatú, 
d) 7,5 m-es építménymagasságú, és 
e) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretű (falköz, oszlopköz, előregyártott födém), előregyártott 

födémszerkezetű 
építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük. 

 
10. Látványterv 
A látványterv tartalmazza a jelenlegi és a tervezett településképi és tájállapotot több 

nézőpontból rögzítő fotódokumentációt (fotómontázst, makettfotót) a tervezett építmény által 
megváltoztatott tájkép, utcakép kiterjedéséből következő, azt kellően szemléltető 
méretarányban, égtájjelöléssel. 

 
11. Az építészeti-műszaki dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell 

elkészíteni, amely a megértéséhez, az engedélyezéshez, a kivitelezési dokumentáció 
elkészítéséhez szükséges (a dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági 
szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában 
foglaltak irányadóak). 

 
12. A dokumentáció szöveges és rajzi részekből, valamint mellékletekből áll, de 

kiegészülhet (illetve esetenként kötelező része) fotódokumentációval, fotómontázzsal, 
makettel stb. A dokumentáció része a tervezési program. 

 
13. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában 

egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. 
 
14. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a 

tervlapokon egyértelműen jelölni kell. 
 
15. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem 

tartalmazó tervdokumentáció-részek elhagyhatók. 
 
II. Elvi építési engedélyezési dokumentáció 
 
Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi engedélyezési kérelem esetén a 

dokumentáció tartalmára vonatkozókat összesíteni kell. Nem szükséges statikus 
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dokumentáció. Veszélyes építmény-üzem, veszélyes környezet esetén a veszélyek elhárítására 
is utaló műszaki leírás szükséges. 

 
1. A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési 

engedélyezési dokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, 
b) a tervező által készített helyszínrajzot 
ba) égtájjelöléssel, 
bb) 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 

rétegvonalakkal, 
bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú 

(telekhatárú) – telkek és az azokon – a tervezett építmény tűztávolságán belül elhelyezkedő – 
meglévő és tervezett valamennyi építmény méretarányos körvonalrajzával, 

bd) a tervezett beépítettségre jellemző mutatószámokkal (beépítési százalék, 
építménymagasság stb.), 

be) a tervezett építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a 
gépkocsik telken belüli elhelyezésének jelölésével. 

 
2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe 

illeszkedése) tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési tervdokumentációt a tervezett 
építmény környezetbe illesztésének, megjelenésének (tömegformálásának, tetőkialakításának, 
homlokzatképzésének, színezésének) bemutatása érdekében a tervezett építmény jellegétől 
függően szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építmény részét vagy egészét 
bemutató alaprajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)ből, továbbá műszaki leírásokból és 
részletrajzokból, tömegvázlatból, fotómontázsból, makettfotóból vagy utcaképből kell 
összeállítani. 

 
3. A műemléki, régészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi 

követelményeket is érintő (szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési engedélyezési 
tervdokumentáció tartalmát az építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett 
szakhatóságok – építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőző tervezői egyeztetés 
során – a felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek megfelelően határozzák 
meg. 

 
4. A műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos 

szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldások 
alkalmazhatóságára irányuló – elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az adott műszaki 
kérdés tisztázására elégséges részletezettségű tervrajzokból és műszaki leírásokból kell 
összeállítani. 

 
III. Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció 
 
1 Tartószerkezeti műszaki leírás új építmény esetén az e melléklet I. fejezet 9. pontjában 

meghatározott alapesetet meghaladó építmény építésekor szükséges. Meglévő építményt 
érintő építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmaz: 

a) tartószerkezeti műszaki leírást, ha a meglévő épület és a bővített épületrész összességében 
meghaladja az e melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet, 

b) szakértői véleményt minden méretű építménytípusnál 
ba) az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél idősebb 

tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton), 
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bb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és 
vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek 
megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító 
tartószerkezeti megoldásokról. 

 
2. Talajmechanikai szakvélemény kell 
a) a négy beépített szintnél nagyobb vagy 
b) a 10 m-es építménymagasságnál magasabb vagy 
c) az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű vagy 
d) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű 

építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétől 
függetlenül, vagy ha az alapozás várható szintje a környező terepszint alatt 4,0 m-nél 
mélyebbre ér. 

 
3. Geotechnikai dokumentáció kell: 
a) jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél, 
b) jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás- és barlangveszélyes, 

illetve alábányászott, valamint árvíz- és földrengésveszélyes területen, 
c) ha egynél több szint kerül a terepszint alá, 
d) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal). 
 
4. Tűzvédelmi dokumentáció kell – a külön jogszabályban rögzített esetekben –, mely 

tartalmazza 
a) az építmény megközelíthetőségére, 
b) oltóvíz-ellátására, 
c) tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, 
d) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, 
e) a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, 
f) épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint 
g) a tűzjelzésre és oltásra 

vonatkozó megoldásokat. 
 
5. A tervező által készített helyszínrajz tartalmazza 
a) az égtájjelölést, 
b) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú – 

telkek ábrázolását, 
c) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti, illetve a még 

fel nem épült, de jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező 
építményt, valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (körvonalrajza, 
tetőidoma ábrázolásával, rendeltetésének megnevezésével), a meglévő építmények 
telekhatártól és egymástól való távolsági és építménymagassági méretét, valamint az 
elbontásra kerülő vezetékek jelölését, 

d) a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület 
méretarányos körvonalrajzát, tetőidomát, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli 
oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése 
megjelölését, 

e) a tervezett és a meglévő épületek telekhatártól és egymástól való távolsági és 
építménymagassági méretét, 
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f) a tervezési területre vonatkozó szabályozási tervben meghatározottak teljesítését igazoló 
mutatószámokat, jellemzőket (beépítési százalék, építménymagasság, szabályozási vonal 
stb.), 

g) az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való 
csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását, 

h) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 
i) a tervezéssel érintett telken meglévő 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és 

kivágandó faállomány jelölését és a fa fajtájának megnevezését, 
j) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 

százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal. 
 
6. Az alaprajz tartalma 
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 

szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatóak. Ábrázolni 
és méretekkel kell ellátni: 

a) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, 
b) a beépített berendezési tárgyakat, 
c) a nyílásokat, 
d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, 

mindkét végének szintmagasságát, 
e) a szerkezeti dilatációk helyét, 
f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az 

előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, 
g) az égéstermék-elvezetőt. 
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. 
Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. 
 
7. A metszet tartalma 
a) ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni: 
aa) az elmetszet, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a 

más szerkezetek által takart szerkezeteket, 
ab) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját, 
ac) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát, továbbá 
b) meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést. 
 
8. A homlokzati terv tartalma 
a) ábrázolni kell az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így 

különösen a nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, 
cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, 
valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket, 

b) meg kell adni a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. 
szintmagasságát, 

c) meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét, 
d) zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén – a környezetbe illesztés 

bemutatására – ábrázolni kell a szomszédos épületek nézeteit. 
 
9. Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési 

dokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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a) a kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi, a földhivatal által hitelesített ingatlan-
nyilvántartási térkép másolatát, 

b) a tervező által készített helyszínrajzot, 
c) tereprendezési tervet a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges 

számú szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m 
szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak 
ábrázolásával a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély-köteles 
megváltoztatása esetén, 

d) alaprajzot a tervezett építmény valamennyi eltérő szintjéről, a méretaránynak megfelelő 
műszaki tartalommal, 

e) metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró 
módon felvéve, 

f) homlokzati terveket az építmény minden nézetéről, 
g) üzemeléstechnológiai tervet a környezet-, természet-, tűz- és egészségvédelmi 

követelmények szempontjából meghatározó, valamint az előzetes egyeztetések során az 
érintett szakhatóságok által – a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján – jelzett esetekben és 
részletezettséggel, 

h) kertépítészeti terveket a külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben 
meghatározott esetekben, 

i) az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit, 
j) műszaki leírást, 
k) a felvonók és mozgólépcsők külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait, 
l) 
 
10. Helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, 

helyreállítása esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

a) földhivatal által hitelesített 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép 
másolatát, ha a telek beépítettsége megváltozik, 

b) a tervező által készített helyszínrajzot a meglévő építmény befoglaló tömegét 
megváltoztató esetekben, 

c) alaprajzo(ka)t a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani szánt, valamint az 
az alatti-fölötti építményszintjeiről, 

d) alaprajzo(ka)t az építmény átalakított építményszintjeiről, 
e) homlokzati rajzo(ka)t és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése 

szempontjából meghatározó nézeteiről, 
f) homlokzati rajzo(ka)t az átalakított homlokzat(ok)ról, 
g) metszete(ke)t a meglévő építmény szintszáma szempontjából meghatározó helye(ke)n, a 

befoglaló méretre jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal, 
h) szintszám-, belmagasság- vagy tetőforma-változtatást eredményező átalakítás esetén 

metszete(ke)t a tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó helye(ke)n, a 
változásra jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal, 

i) a felvonók, a mozgólépcsők külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait, 
j) üzemeléstechnológiai terveket a környezet-, természet-, tűz- és egészségvédelmi 

követelmények szempontjából meghatározó, valamint az előzetes egyeztetések során az 
érintett szakhatóságok által – a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján – jelzett esetekben, 

k) műszaki leírást, 
l) egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket 
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la) az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, 
salakbeton, bauxitbeton stb.) épületszerkezetekről és 

lb) a 80 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről, 
m) 
A helyi védelem alatt álló építmény, illetve műemléki jelentőségű terület megjelenését 

érintő építés, bővítés, átalakítás esetében – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a 
fentiekben felsoroltakon túl a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció és indokolt 
esetben színezési dokumentáció mellékelendő. 

Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen 
építmény építése, bővítése, átalakítása esetében a fentieken túlmenően a meglévő állapotot és 
környezetét dokumentáló fotó, valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges. 

 
11. A jogerős és végrehajtható építési engedélyezési dokumentációtól való eltérésre irányuló 

kérelem (módosított építési engedély iránti kérelem) mellékletét szolgáló dokumentációnak 
csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azokat ismertető munkarészeket (pl. 
műszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia. A műszaki leírásban egyértelműen meg 
kell nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket. 

 
12. Helyiséget nem tartalmazó műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, 

korszerűsítése, helyreállítása esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 

a)földhivatal által hitelesített 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép 
másolatát, ha a telek beépítettsége megváltozik, 

b) a tervező által készített, a tervezett állapotot ábrázoló helyszínrajzot, 
c) nézetrajzot a tervezett, és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése 

szempontjából meghatározó nézeteiről, 
d) tereprendezési tervet a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges 

számú szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m 
szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak 
ábrázolásával a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély-köteles 
megváltoztatása esetén, 

e) műszaki leírást. 
Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen 

műtárgy építése, bővítése, átalakítása esetében a fentieken túlmenően a meglévő állapotot és 
környezetét dokumentáló fotó, valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges. 

 
12/A. Egyszerűsített építési engedélyezési eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki 

dokumentációnak értelemszerűen a következőket kell tartalmaznia: 
a) az 1. melléklet II. oszlop 
aa) 1., 3., 5., 10. és 11. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén az 1., 4–7. és 9. 

pontban foglaltakat, 
ab) 12. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 1., 5., 7. és 12. pontban 

foglaltakat, 
ac) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat; 
b) az 1. melléklet III. oszlop 
ba) 1., 2., 6., 10–11., 13., 15–17., 19–21. és 24. sorában meghatározott építési 

tevékenységek esetén az 1. és 7., szükség esetén a 2., 3. és 5. pontban foglaltakat, 
bb) 5., 7. és 14. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén a 7. és 8., szükség 

esetén a 12. pontban foglaltakat, 
bc) 8. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 5. és 7. pontban foglaltakat, 



91 
 

bd) 9. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a ba) alpontban meghatározottakat 
és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztetett vagy építésügyi műszaki szakértő által 
ellenjegyzett, a tervezett megvalósítás szakszerűségét igazoló dokumentumot, 

be) 22. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 12. pont a) és e) alpontjában 
foglaltakat, a tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének 
változása esetén, egy metszetrajzot és alaprajzot, 

bf) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat. 
 
13. Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 
a) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó új építmény építésekor 
aa) a 9. pont a)–c) és j) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, 
ab) egy jellemző metszetet, 
ac) alaprajzot, 
b) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakításakor, 

bővítésekor, felújításakor, korszerűsítésekor, helyreállításakor értelemszerűen 
ba) a 10. pont a) és k) alpontjában foglaltakat, 
bb) egy metszetrajzot az átalakítással, bővítéssel érintett építményrészről, 
bc) alaprajzot, 
bd) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének 

változása esetén, 
c) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmazó műtárgy építésekor, 

átalakításakor, bővítésekor, felújításakor, korszerűsítésekor, helyreállításakor értelemszerűen 
ca) a 12. pont a), d) és e) alpontjában foglaltakat, 
cb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása 

esetén, 
d) az 1. melléklet IV. oszlop 9. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztetett vagy építésügyi műszaki szakértő által 
ellenjegyzett, a tervezett megvalósítás szakszerűségét igazoló dokumentumot, 

 
IV. Bontási engedélyezési dokumentáció 
 
1. A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny 

szerkezetű építmény (bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor. 
 
2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a földhivatal által hitelesített 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép 

másolatát, 
b) műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, alaprajzát, metszetét, méreteit, 

anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét, 
c) a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó 

eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási 
módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő 
szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározását, 

d) helyi védelem alá tartozó építmény, illetve műemléki vagy tájképi jelentőségű védett 
természeti területen lévő egyedi tájértékké minősített építmény elbontása esetén fényképeket 
az építmény valamennyi nézetéről, 

e) helyi védelem alatt álló vagy egyedi tájértékké minősített, továbbá műemléki területen 
meglévő építmény elbontása esetén 1:100 méretarányú alaprajzo(ka)t minden szintről és 
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legalább két egymással szöget bezáró metszetet, valamint a jellemző homlokzatok felmérési 
rajzát, 

f) zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a 
szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére. 

 
3. Bontás bejelentése engedélyezési dokumentációjának a 2. pont a)–c) és f) alpontjában 

foglaltakat kell tartalmaznia. 
 
V. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció 
 
A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékleteként dokumentációt csak az e 

rendeletben meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló 
tervrajzokat, valamint az azt ismertető munkarészeket (pl. a műszaki leírást és a számításokat) 
kell tartalmaznia. 

A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési 
engedélyezési dokumentációnál meghatározottakkal. 

Új felvonó, mozgólépcső létesítése vagy meglévő műszaki jellemzőinek megváltoztatása 
esetén a külön jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni. 

Műemléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges. 
 
VI. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció 
 
A dokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési 

dokumentációnál leírtakkal. A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében 
a jelenlegi állapotot és a szándékolt továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni. 

A fennmaradási engedélyezési tervben egyértelműen ábrázolni kell, hogy 
a) miben nyilvánult meg a szabálytalanság (méretekkel), és 
b) a szabálytalanságot milyen módon szüntetik meg (átalakítással vagy egyéb módon). 
Műemléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges. 
 
VIII. Telekalakítási dokumentáció 
A tervezett, telekalakítást követő állapotot ábrázoló, az ingatlan-nyilvántartási térkép 

léptékével megegyező léptékű helyszínrajzon ábrázolni kell 
a) a telekalakítással érintett telkeket a telekalakítást követő állapotban, 
b) a telekalakítással érintett telkeken meglévő (és nem bontásra szánt) építmények 

kontúrvonalait, 
c) a telekalakítással érintett telkeken meglévő építmények közül a telekalakítással érintett 

telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolságát a tervezett telekhatártól, 
d) a telekalakítással érintett telkeken tervezett, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel 

rendelkező, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással 
érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolságát a tervezett telekhatártól, 

e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalakat, 
ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, 

f) utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának 
feltüntetését, 

g) a tervezett telekalakítás után létrejövő telekméreteket, beépített telek esetén megjelölve a 
telek beépítettségi mértékének változását is. 
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11. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 
 

E rendelet szabályozza: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő építtető, 
beruházáslebonyolító, tervező, tervellenőr, kivitelező, felelős műszaki vezető, tervezői 
művezető és építési műszaki ellenőr feladatait, 
c) az építési napló és a felmérési napló vezetését, 
d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeit, (antennák, antennatartó szerkezetek 
és csatlakozó műtárgyak kivételével) 
e) a tervellenőrzést, 
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos 
adatszolgáltatást, (kivéve az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a 
honvédelmi és a katonai célú építményeket) 
g) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokat. 
h) a tervezési és az építési szerződés kötelező tartalmi és formai előírásait, 
i) a vállalkozói díj szabályozását, 
j) az építőipari kivitelezést végzők névjegyzékének a vezetését. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
tartozó építési beruházások esetében a Kbt. és az építési beruházások közbeszerzésekkel 
kapcsolatos részletes szabályairól szóló kormányrendelet által nem szabályozott kérdésekben 
e rendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
A rendeletben használt fontosabb fogalmak (2.§) 
a) építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek 
minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység 
végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló 
terület is, 
b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési 
munka, 
c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka, 
d) jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, 
kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására 
irányuló építési-szerelési munka, 
e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) 
figyelembe nem vett tétel, 
f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 
munkatétel (munkatöbblet), 
g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi 
kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, 
konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül, 
h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági 
építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára 
vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az 
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építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű 
használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések 
közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen 
gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a 
szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. 
Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben 
évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás 
alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban 
meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű 
költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és 
az ügyviteli költségeket, 
i) építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben 
meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték 
összegének kezelője, 
j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a 
fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező elektronikus nyilvántartás, 
k) vállalkozó kivitelező: építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági 
tevékenységként folytató személy, 
l) fővállalkozó kivitelező: az építtetővel építési szerződést kötő vállalkozó kivitelező, 
m) alvállalkozó kivitelező: a vállalkozó kivitelezővel építési szerződést kötő személy. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység (3.§-5.§) 
1.) Az építési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott kivitelezés esetén 
írásba kell foglalni, továbbá a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy 
meghaladó építési beruházás esetében ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzés is 
szükséges. 
Az építési szerződésnek meg kell felelnie a Ptk az építési szerződésre vonatkozó 
rendelkezéseinek (Ptk.402.§ 403.§, 407.§) és tartalmaznia kell: 
a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, 
bankszámlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét 
vagy székhelyét és elérhetőségét, 
b) a vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, 
adószámát, bankszámlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy 
megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 
c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-
szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, 
helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és 
minőségi mutatók) meghatározásával, 
d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési 
tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a 
tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, 
az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot), 
e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, 
határidejét, szakaszait, 
f) annak rögzítését, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez 
fa) az építtető hozzájárul-e alvállalkozó igénybevételéhez, 
fb) a szerződés teljesítésében a fővállalkozó kivitelező igénybe vesz-e alvállalkozó 
kivitelezőt, illetve 
fc) a fővállalkozó kivitelező hozzájárul-e alvállalkozója további alvállalkozói 
igénybevételéhez, 
g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, 
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h) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, 
i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére 
történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja, 
j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka 
díjának elszámolási módját, 
k) fővállalkozó esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr, egyéb 
vállalkozó kivitelező esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető 
megnevezését, 
l) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén 
annak rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében 
igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó 
választottbíróság elé terjesztik-e, 
m) az építtető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, 
n) ha az építtető a fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg 
kifizetését biztosítja, az előleg felhasználásának meghatározását és az előleg elszámolásának 
módját, 
o) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági, jótállási (a 
továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott 
(a továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, 
célját, felhasználásának lehetőségét. 
 
1.2.) Az alvállalkozói építési szerződés (az általános szerződési feltételeken túlmenően) - 
tartalmazza név, illetve megnevezés, adószám, lakcím, illetve székhely szerint rögzítve, hogy 
mely vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezővel kötött építési szerződés teljesítése érdekében 
kerül sor az alvállalkozói építési szerződés megkötésére. 
 
1.3.) A szerződés - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén - tartalmazza: 
a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár 
esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus 
elérhetőségét, 
b) a fedezetkezelői számla adatait, 
c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla 
felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére, 
d) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének - összeg szerint meghatározott - 
igazolt forrását, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezését, 
felhasználásának módját, 
e) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, 
biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét, 
f) a fővállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt 
kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása 
kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges, 
g) a fővállalkozó kivitelező részére az építtetői fedezetkezelő által meghatározott, az 
elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (a továbbiakban: alvállalkozói nyilvántartás) 
használatát biztosító kódot. 
 
2.) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia (3.§) 
a) a közvetlen költséget, ennek keretében 
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 
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ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
b) a fedezetet, ennek keretében 
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 
bb) a tervezett nyereséget. 
 
Az árak vizsgálata során (az irreálisan alacsony ár kiszűrése érdekében) 
a) mérvadónak kell tekinteni az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon 
található - ellenszolgáltatás nélkül használható - elektronikus közbeszerzési költségvetési 
kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat, illetve 
b) irányadónak kell tekinteni az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente 
meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér 
alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsióradíjat, 
c) figyelembe kell venni az ajánlatot tevő vállalkozó kivitelező indokolását  
 
Pótmunka elszámolása: Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül 
csak a pótmunka ellenértéke számolható el. 
 
A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerződéses ár esetén és akkor számolható el, 
ha a vállalkozó kivitelező a szerződés alapját képező beárazott tételes költségvetési kiírással 
bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt. 
 
3.) Kivitelezési tevékenység folytatásának feltételei (5.§) 
(Ld. még az Étv.39.§ és 39/A §-át)  
Az építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött építmény, építési tevékenység 
kivitelezése akkor folytatható, ha 
a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet), 
b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és 
c) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat megtartják. 
 
Az építési munkaterület 
Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több 
fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A vállalkozó (fővállalkozó) 
kivitelező az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozó kivitelezőt vehet igénybe. 
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet 
átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet 
a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező adja át. 
Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az 
atadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. 
 
4. )Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői (6.§- 
 

• az építtető,  
• a beruházáslebonyolító,  
• a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is),  
• a tervellenőr,  
• a vállalkozó kivitelező, 
• a felelős műszaki vezető,  
• a tervezői művezető,  
• az építési műszaki ellenőr,  
• az építtetői fedezetkezelő, valamint  
• a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  
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Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői kötelesek együttműködni a kivitelezési 
folyamatok megvalósítása érdekében. 
 
Az építtető (7.§) 
Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges 
engedélyek jogosultja. 
Az építtető felelősségi körét az Étv. 43.§-a törvényi szinten állapítja meg. E kötelezettségeken 
kívül e rendelet további feladatokat állapít meg: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 
megszerzése, szerződések megkötése, 
b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására 
tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása, 
c) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről való 
gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, 
d) az Étv. 39. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben az építési szakmunkás 
kiválasztása, 
e) az építési napló ellenőrzése, 
f) a műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 
g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. 
h) gondoskodik az építtetői fedezetkezelő közreműködéséről. 
 
A beruházáslebonyolító (8.§) 
A jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező beruházáslebonyolító feladata  az 
építtető általános megbízottjaként eljárni: 
a) szerződések megkötése az építtető nevében, 
b) a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések 
előkészítése, 
c) szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági 
tanulmány) készíttetése, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyek megszerzése, 
d) a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (ráfordítások, árindex, megtérülési 
mutatók, hozam stb.), 
e) a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések 
készítése, 
f) a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívás elkészítése, a 
dokumentáció elkészíttetése, követelmények megfogalmazása, ajánlatadók kérdéseinek 
megválaszolása, 
g) az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az építtető 
által meghatározott külön jogszabály szerinti egyéb feladatok ellátása, 
h) a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és 
mértékben történő elkészíttetése, 
i) a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása és 
tevékenységük koordinációja, 
j) az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása, 
k) az árviták rendezése, 
l) az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező részére. 
 
A tervező (9.§) 
 
A tervező az a személy, akivel az építtető vagy megbízása alapján a vállalkozó kivitelező, 
illetve a beruházáslebonyolító a kivitelezési dokumentáció elkészítésére tervezési szerződést 
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köt. A szerződést a külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött 
építmények, építési tevékenységek esetén írásba kell foglalni. 
 
A tervezőnek rendelkeznie kell az adott tervezési feladat tárgyában szakmagyakorlási 
jogosultsággal, amelyet a tervezői nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési (nyilvántartási) 
száma feltüntetésével igazol. 
A kiviteli terv tervezője a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá 
tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű 
műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít. 
A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként tervezői nyilatkozatot tesz, amely  
A tervező az Étv. 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően felelős az általa 
készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. 
A kivitelezési dokumentációt a nyilatkozatával a tervező a szerződésben megállapított 
ellenérték kézhezvételét követően – a tervezési szerződés teljesítéseként – aláírásával ellátva 
felhasználás céljából a vele szerződő fél birtokába adja. 
A tervező a tervellenőr számára a terveket rendelkezésre bocsátja. 
 
A tervezői nyilatkozat 
A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként tervezői nyilatkozatot tesz, amely 
tartalmazza 
a) a tervezett építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, 
ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 
b) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, 
c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői 
jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, 
d) annak kinyilvánítását, hogy 
da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az 
országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági 
előírásoknak, 
db) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás 
vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 
dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
dd) a kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködésével készült, és 
de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, 
e) a betervezett építési termékek megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozatot, továbbá 
f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a 
kivitelezési dokumentáció eltér. 
 
A tervezési szerződés tartalma 
a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési 
tevékenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és 
minőségi mutatók) meghatározásával, 
b) a teljesítési határidőket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is), 
c) a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és 
határidejét, 
d) a tervellenőr nyilatkozata alapján a terv átdolgozásának kötelezettségét, 
e) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is 
történő átadási kötelezettségét. 
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A nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
 
A tervezési jogosultság igazolása,és  a tervező felelőssége 
A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a tervezői nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési 
(nyilvántartási) száma feltüntetésével igazolja. 
A tervező a törvényben (Étv. 33.§ (1) bekezdés) meghatározott felelősségi körön túlmenően 
felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. 
A tervező biztosítja a tervellenőr számára a tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását. 
 
A tervezői művezető (15.§) 
A tervező az általa készített kiviteli tervek megvalósítása esetén tervezői művezetést végezhet 
külön megbízás alapján. A tervezői művezetésre (ideértve a szakági tervezői művezetést is) a 
beruházás-lebonyolító is megbízást adhat. 
 
A tervellenőr (10.§) 
 
A tervellenőr feladata 
A kivitelezési dokumentáció tartalmának szakszerűségét, a vonatkozó jogszabályok betartását 
(az Étv. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint) tervellenőr az alábbi esetekben 
ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti: 
a) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, 
b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben 
meghatározott és megbecsülhetően legalább 300-nál több személy életét, egészségét 
veszélyeztető, vagy veszélyes létesítmény körébe tartozó építmény, 
c) a honvédelmi és katonai célú építmény, továbbá 
d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény 
 
A tervellenőri nyilatkozat 
A tervellenőrzést az építtető megbízásából tervellenőri jogosultsággal rendelkező tervellenőr 
végzi. 
A tervellenőr az ellenőrzés során tervellenőri nyilatkozatot készít, amely tartalmazza 
a) az építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, 
ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 
b) az építtető nevét, megnevezését, 
c) az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát, 
d) az ellenőrzött dokumentáció(rész) megnevezését, 
e) a tervellenőr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, 
adószámát, 
f) annak kinyilvánítását, hogy 
fa) az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, 
az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, 
fb) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás 
vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 
g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a 
kivitelezési dokumentáció eltér. 
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Ha a tervellenőr azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció (dokumentációrész) nem 
felel meg a jogszabályi előírásoknak, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem 
kezdhető meg. 
 
A kivitelező (12.§) 
A vállalkozó kivitelező csak olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet amely 
tevékenységi körében szerepel és amelynek végzéséhez: 

• felelős műszaki vezetővel, 
• elegendő számú és megfelelő szakképesítésű munkavállalóval 
• a kivitelezési dokumentációval (az építési munkahelyen rendelkezésre áll,) 
• az építési naplót az építési területen megnyitották, 
• és megkezdéséhez rendelkezésre áll az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, műemlék 
esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása, 

• az építtetővel írásban szerződést kötöttek, és 
• és megkezdéséhez az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének az építtető határidőben 

eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem 
tiltotta meg, 

• amelynek megkezdését az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén - az ott rögzített adatok megadásával - előzetesen 
bejelenti a munkavédelmi hatóság építési munkahely szerint illetékes felügyelőségének. 
 
A vállalkozó kivitelező feladata: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó kivitelező 
esetében a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőtől] az építési munkaterület átvétele, annak 
szükség szerinti lőszermentesítése, 
b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, 
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 
folyamatos vezetése az építési naplóban, 
d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak 
rendelkezésre állnak-e, 
e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti 
értékek megőrzése, 
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, 
akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és 
az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és 
irányításában, 
g) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a 
tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba 
megismétlése, 
h) a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek 
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok 
rendelkezésre bocsátása, 
i) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari 
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása az építtetőnek, 
j) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 
k) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 
l) fővállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján 
a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint 
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építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő 
eljuttatása, 
m) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az adatainak felvitele - legkésőbb a 
kivitelezési tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezelő által internetes alapon 
működtetett alvállalkozói nyilvántartásba. 
 
A felelős műszaki vezető (13.§-14.§) 
 
Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányítja. 
A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési 
szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének 
irányítására terjed ki. 
A felelős műszaki vezető feladata: 
a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 
követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi 
hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen 
való ellenőrzése, 
b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 
d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi 
és az egészségügyi előírások betartatása, 
e) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének 
ellenőrzése, 
f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 
g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, 
h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az 
építési naplóban történő feltüntetése, 
i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet 
szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 
j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős 
műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele, 
k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 
közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 
l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza 
la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés 
időpontját, 
lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 
lc) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt 
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 
m) a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz 
meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt 
munkanapon belül az alvállalkozó kivitelező részére történő megküldése, és annak adatainak 
az alvállalkozói nyilvántartásba való felvitele, 
m) az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki 
vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 
összehangolása, 
n) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján. 
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Nem kell felelős műszaki vezetőt alkalmazni: 
Az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési 
tevékenységét, melynek során 
a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy 
b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű 
teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a 
tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá 
c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés 
építésére nem kerül sor, illetve 
d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt 
annak teherhordó szerkezeti változtatásával, 
a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki 
vezető irányítása nélkül is végezheti. 
 
A felelős műszaki vezető nyilatkozata 
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését 
követően a felelős műszaki vezető arról nyilatkozik, hogy 
a) az építőipari kivitelezést a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki 
dokumentációnak, valamint 
b) a rendelet 1. melléklet szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) 
tervdokumentációnak megfelelően, 
c) az építőipari kivitelezést a vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, 
így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, 
környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, 
d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés 
c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 
e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai 
számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően 
valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, 
f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen 
biztosított, 
g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 
jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint 
elszállították, 
h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
 
Az építési műszaki ellenőr (16.§) 
Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez 
kötött építési tevékenység esetén, ha 
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, 
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügy tárgyát képezi, 
d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy 
e) építtetői fedezetkezelő működik közre. 
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti 
és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását. 
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Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - 
Az építési műszaki ellenőr feladata: 
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak, 
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 
ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi 
hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint 
a kivitelezési dokumentáció alapján, 
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi 
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 
észrevételezése, 
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele az építtető részére, 
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének 
ellenőrzése, 
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 
o) teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza 
oa) a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés 
időpontját, 
ob) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 
oc) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt 
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 
p) a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást 
határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt 
munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő 
közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése. 
 
Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési 
műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, 
hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes 
fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló 
részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az 
építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak. 
Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni. 
 
Műszaki ellenőri szerződés 
Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés 
tartalmazza: 
a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, 
továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és 
elérhetőségét, 
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b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és 
elérhetőségét, 
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, 
cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), 
adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 
d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési 
és befejezési időpontját, 
e) az építési műszaki ellenőrnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, 
f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét, 
g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén 
kívüli további feladatait és felelősségét. 
 
Az építtetői fedezetkezelés és az építtetői fedezetkezelő (17.§- 
Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött építési 
szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz 
kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre: 
a) - a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési 
beruházás, 
b) a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt 
meghaladó értékű építőipari kivitelezés esetén. 
 
Az építtetői fedezetkezelői feladatokat 

• az a) pont esetében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), 
• a  b) pont esetében - az építtető és fővállalkozó kivitelező választása szerint - a Kincstár vagy 

fizetési számla vezetésére jogosult pénzforgalmi szolgáltató 
látja el. 
Az építtetői fedezetkezelő feladatellátásába az a) és b) pont szerint bevonásra kerülő szervezet 
nem vezetheti a fedezetkezelői számlát, nem működtetheti az alvállalkozói nyilvántartást, és 
nem kerülhet rendelkezése alá a fővállalkozó kivitelező által nyújtott biztosíték. 
Az építtető köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői szerződést kötni. 
Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése az építési szerződés hatálybalépésétől - a 
az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályok szerinti birtokba adást vagy a 
tevékenység befejezését követő elszámolás lezárásáig terjed. 
 
A fedezetkezelői szerződés megszűnik, ha 
a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel kötött építési szerződést felmondja és az építtetői 
fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a fővállalkozó 
kivitelező felé elszámolt, vagy 
b) az építtető vagy a fővállalkozó kivitelező az építőipari kivitelezésre vonatkozó építési 
szerződést felmondja és az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi 
eszközökkel az építtető és a fővállalkozó kivitelező felé elszámolt. 
 
A fedezetkezelői szerződés tartalmazza: 
a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, 
bankszámlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét 
vagy székhelyét és elérhetőségét, 
b) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, 
bankszámlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 
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c) az építtető által - az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan - alkalmazott vagy 
megbízott építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát és névjegyzéki jelét, 
d) az építési beruházás meghatározását, helyét, a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható 
kezdő és befejezési időpontját, a kivitelezés szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását, 
e) az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és 
jogait, 
f) a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását, hogy a 
fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési jogát, 
g) a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - az építési szerződésben meghatározott - 
biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetőségét, 
h) a fedezetkezelés díját, fizetési módját és határidejét, 
i) a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat mértékét, 
j) az építtetői fedezetkezelő jogszabályi előíráson túlmenő feladatait és felelősségét, 
k) annak feltételét, hogy az építtetői fedezetkezelő milyen esetekben vehet igénybe építési 
műszaki szakértőt az e rendeletben meghatározott tevékenysége ellátása érdekében, 
l) az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e rendeletben 
meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolást és 
az ez alapján - számla ellenében - a fővállalkozónak (alvállalkozónak) történő pénzügyi 
teljesítést, 
m) az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait, 
n) annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköző 
számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő nem köteles a teljesítést 
elfogadni, és az építtető ebből származó káráért az építtetői fedezetkezelő nem felel, 
o) az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, 
ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési kötelezettségből származó 
szabályokat is, 
p) az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását, 
q) a szerződés hatályát, 
r) az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának 
ütemét, 
s) a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára 
vonatkozó szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét, 
t) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós 
Alapból származó támogatás felhasználása esetén a kijelölt közreműködő szervezet, vagy 
költségvetési forrás felhasználása esetén a költségvetési forrást rendelkezésre bocsátó 
szervezet megnevezését. 
 
Az építtetői fedezetkezelés díja 
Az építtetői fedezetkezelés díját az építtető köteles megfizetni. 
Az építtetői fedezetkezelés havi alapdíja - az építési szerződés mindkét fél megállapodás 
szerinti teljesítése esetén - nettó 100 ezer forint. A fedezetkezelő díja a feladatmegosztás 
arányában csökken. 
Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint felel. 
Az építtetői fedezetkezelő köteles megőrizni a tevékenysége körében tudomására jutott védett 
adatot, valamint köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről. 
 
Az építőipari kivitelezés anyagi fedezete (18.§) 
Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés 
szerinti ellenértékének megfelelő - a fedezet forrásaként figyelembe vehető - fedezet az 
építési szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. 
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Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, 
pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. Az építési szerződésben a hitel 
vagy pénzkölcsön összegét hitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás 
összegét támogatási döntéssel szükséges igazolni. 
 
A fedezetkezelői számlán elkülönítetten kell elhelyezni 
a) az építtetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel biztosított 
részét, 
b) a kivitelezőnek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített összegét. 
 
Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról kizárólag a fedezetkezelői szerződésben 
meghatározott fővállalkozó kivitelezői (engedményezés esetén a fővállalkozó kivitelező által 
megjelölt) bankszámlára, az építtetői bankszámlára vagy az építtetői fedezetkezelői 
bankszámlára teljesíthet kifizetést. 
 
A kiegyenlítés visszatartása (19.§) 
Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása 
elektronikus formában, a fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező 
alvállalkozói nyilvántartásban történik. Az alvállalkozói nyilvántartásba a szerződéskötés 
során a szerződő fél [vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező] által megadott kód alapján az 
alvállalkozó kivitelező köteles a saját alvállalkozói szerződésének adatait felvinni. Az 
építtetői fedezetkezelő az alvállalkozó kivitelező védelmét szolgáló visszatartást kizárólag az 
alvállalkozói nyilvántartásban szereplő alvállalkozó kivitelező javára gyakorolja. 
 
A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó 
kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani 
a) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - a 
teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére határidőre ki nem egyenlített követelésének 
megfelelő összeg, 
b) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - 
amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül az 
alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott 
teljesítésigazolás tartalmát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési 
szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti 
különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 
A visszatartás mértéke legfeljebb a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezővel szerződött 
alvállalkozó kivitelezői teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - 
ellenértékének összegéig terjed.  
 
Az építtetői fedezetkezelő feladata (20.§) 
 
Elszámolási kötelezettség 
Az építtetői fedezetkezelő vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a fedezetkezelői számlán 
tartott összeget, tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a fedezetkezelői 
szerződés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet mértékének változásáról. 
Az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, 
a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a 
fővállalkozó kivitelező részére köteles fizetési határidőn belül kifizetni, és az építtetővel a 
birtokba adást követő öt munkanapon belül elszámolni. 
 
Visszatartási kötelezettség 
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Az építtetői fedezetkezelő - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a fővállalkozó 
kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani a szerződés teljesítésében 
részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidőre ki 
nem egyenlített követelésnek megfelelő összeget. Az építtetői fedezetkezelő a visszatartásáról 
haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót, aki a ki nem egyenlített követelés 
fennállását jelezte. 
Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelezővel szembeni kifizetésből történő 
visszatartási kötelezettségét a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a visszatartandó 
összegnek megfelelő mértékű, a visszatartás célját szolgáló - bankgarancia elfogadásával is 
teljesítheti. 

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (22.§-23.§) 

A kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állniuk. 
A kivitelezési dokumentációt magyar nyelven kell összeállítani. 
Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munka csak kiviteli tervdokumentáció alapján 
végezhető.  
 
1.) A kivitelezési dokumentáció tartalma azonos az építési engedélyezési (bejelentési) 
dokumentáció tartalmával (amelyhez költségvetési kiírást és biztonsági és egészségvédelmi 
tervet kell mellékelni) az alábbi építményeket érintő építőipari kivitelezési tevékenység 
esetén: 
a) ha az építmény nem éri el a: 

• 300 m2 összes szintterületet, 
• három beépített építményszintet (alápincézett, földszint + tetőtér-beépítés), 
• 1000 m3 bruttó térfogatot, 
• 7,5 m-es építménymagasságot és 
• 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretet (falköz, oszlopköz, előregyártott födém), illetve 

előregyártott födémszerkezet. 
b) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról szóló külön jogszabály szerint bejelentéshez kötött építmények, 
c) polgári lőtér, 
d) hírközlési építmény, 
e) nem közhasználatú park, játszótér, sportpálya, 
f) kerítés, 
g) támfalak, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t, 
h) műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel 
érintett műemléki területen álló meglévő építmény homlokzatán végzett építési tevékenység 
(pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, 
födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó 
szerkezet, műtárgy létesítése; az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú 
építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során. 
 
2. A kivitelezési dokumentáció az építési engedélyezési dokumentáció alábbi kiegészítésével 
jön létre: 
a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 

• az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, 
• a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz, 
• előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz, 
• a tetőszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévő megtámasztás nélküli 

áthidalás meghaladja a 6,0 m-t, 
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b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál 
nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, 
c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az 
építmény elektromos áram teljesítményfelvétele, 
d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott 
meghatározottak szerint. 
3. Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedő kivitelezési 
dokumentációt kell készíteni, mely az építők, szerelők, gyártók számára a gyártmányterv 
elkészítéséhez a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, 
utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti 
ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését 

• az 1/a. pontban meghatározott mértéket meghaladó épület, építmények, 
• a közhasználatú épület, vagy 
• a Kbt. hatálya alá tartozó építmények 
• üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) 

tervet igénylő épület 
építőipari kivitelezési tevékenysége esetében. 
 
A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős és végrehajtható építésügyi 
hatósági engedélyben, illetve műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedélyben és a 
hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációban foglaltaktól. Ennek betartásáért a tervező felel. 
 
Az építési napló és vezetésének szabályai (24.§-27.§) 
 
Minden építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) kötött, valamint a Kbt. hatálya alá 
tartozó építőipari kivitelezési tevékenységről építési naplót kell vezetni. 
Az építési napló hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely 
időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve 
az építési-szerelési munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira 
(pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 
 
Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezését követően le kell zárni, és mindkét alkalommal az építtetőnek is alá 
kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 
évig meg kell őriznie. 
 
Az építési napló vezetése 
Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az 
építési napló első példánya a vállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti meg. 
Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési 
munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni. A napló csak hatósági, bírósági eljárásban 
való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket 
külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. 
Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a 
rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra vezetni kell.  
A vállalkozó az alvállalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az erről szóló 
megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni. 
 
Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész 
lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll. 
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A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni. A naplórész „napi jelentés” 
rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést 
igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell 
megtenni. A naplórész a rendelet 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti bejegyzésekből 
áll. 
Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevehetetlenül ne 
lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani. 
Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott 
jegyzéket kell vezetni. 
Az építési napló mellékletei 
a) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) 
engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció, 
b) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok, 
c) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 
d) a felmérési napló, 
e) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók, 
f) a tervezői művezető által átadott tervrajzok, 
g) a megfelelőség igazolások nyilvántartása, 
h) a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok. 
i) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele szerződéses 
viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező adatai. 
 
Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet 
a) az építtető, a beruházás-lebonyolító, 
b) az építési műszaki ellenőr, a tervezői művezető, 
c) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező, 
d) a felelős műszaki vezető, és 
e) a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az 
ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más államigazgatási szerv, 
f) a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. 
A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések 
tudomásulvételét aláírásával igazolja. 
Az építtető, illetve az építtető megbízása alapján a műszaki ellenőr a vállalkozó kivitelezőnek 
vagy a felelős műszaki vezetőjének a kivitelezéssel kapcsolatban az építési naplóban utasítást 
adhat. 
Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet 
a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, és 
b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más államigazgatási szerv, 
c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi, munkaügyi felügyelőség, 
d) az építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: 
APEH) és ennek területi szervei. 
e) az építtetői fedezetkezelő. 
 
Felmérési napló (28.§) 
Az építési napló mellékleteként a kivitelező a felmérési naplót akkor vezet, ha az építtetővel 
kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási 
alapjául. 
Nem kell felmérési naplót vezetni, ha a kivitelező az építtetővel (beruházóval) kötött 
megállapodás szerint lemondott a többletmunkák elszámolásának érvényesítéséről, illetve az 
elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből 
megfelelően megállapítható. 
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A felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető. 
 
Előzetes bejelentés a kivitelezés megkezdésekor (29.§) 
Az építtető köteles a kivitelezés megkezdését az építésfelügyeleti hatóságnál bejelenteni, ha  
- az építmény értéke az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 
jogszabály alapján számítva a 50 millió forintot meghaladja, 
- az építési munka a Kbt. hatálya alá tartozik. 
- az építtetői fedezetkezelés hatálya alá esik 
 
A bejelentés tartalmára vonatkozóan az Étv. 39.§-a az irányadó. 
Az építésfelügyeleti hatósághoz történő előzetes bejelentéssel egyidejűleg az építtetőnek az 
építés helye szerint illetékes APEH-nél is be kell jelentenie az építési tevékenységre 
vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét és 
helyrajzi számát. 
 
Utólagos bejelentés (30.§) 
Amennyiben a kivitelezési munka nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá, az 
építtetőnek kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a 
kivitelezés megkezdését követő öt munkanapon belül be kell jelentenie az építésfelügyeleti 
hatóságnak. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezése (31.§) 
Teljesítésigazolás 
Teljesítésigazolásra kerül sor a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező és az alvállalkozó 
kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha az alvállalkozó az általa vállalt szerződés 
tárgya szerinti építési tevékenységet, építési-szerelési munkát a szerződésben foglaltak és 
jogszabályban előírtak szerint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 
maradéktalanul elvégezte és ezt a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőnek jelenti. 
 
A vállalkozói felelős műszaki vezető ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az 
elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és 
minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz az alvállalkozói számla kiállításának tartalmára. 
A vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki az 
alvállalkozó kivitelezőnek. Az alvállalkozó kivitelező a vállalkozó kivitelezőnek átad minden 
olyan dokumentumot, amely a vállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező közötti 
teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, valamint az építőipari kivitelezési tevékenység 
dokumentálásához szükséges. 
 
Átadás-átvétel 
 
Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a szerződés tárgya szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a technológiai szerelés a 
kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a 
teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, 
jellemzőknek. 
Az átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv egy-egy 
példánya az építtetőt és a vállalkozó kivitelezőt illeti, illetve egy példány az építési napló 
mellékletét képezi. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita 
esetén szükség lehet, így különösen 
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
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b) az átadás-átvételi eljárásban részt vevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) az építtető észrevételeit, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén – az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező – külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 
hiányjegyzék is készíthető), 
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) az egyéb jogszabályokban előírt nyilatkozatokat, 
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) az építtető igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedményt kér, és 
j) a résztvevők aláírását. 
Az átadás-átvételi eljárás során a kivitelező köteles az építtetőnek átadni az elkészült 
építmény, elvégzett építési tevékenység megvalósítási dokumentációját, kezelési és 
karbantartási útmutatóját.  
Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért 
felelős személy megnevezését.  
 
Birtokba adás, használatbavételi engedély megkérése (33.§) 
Az építmény műszaki átadás-átvételre a hibák illetve hiányosságok kijavítása, és pótlása után 
a szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően kerül sor.  
 
A vállalkozó kivitelező az építtető birtokába adja 
-  az építményt, építményrészt,  
- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatot 
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó 
lapot. 
- az őt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási 
dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen: 
a) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
b) üzemeltetés, használati és karbantartási utasítást, 
c) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 
d) mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
e) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 
f) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
g) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 
h) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály 
szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
Az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válását 
követően kérheti az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt. (használatbavételi 
bejelentést tesz). 
 
Szervizkönyv (27.§) 
Az épület szervizkönyve igazolja 
a) az épület rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságára, 
b) a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és 
rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, az életvédelem és 
katasztrófavédelem követelményeinek teljesülésére, 
c) az épület állapotára 
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vonatkozó tényeket, megállapításokat és szakértői véleményeket. 
Szervizkönyvet kell vezetni: 
a) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, illetve tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget 
tartalmazó építmény, 
b) legalább 300 főt meghaladó személy életét, egészségét veszélyeztető, súlyos káreseményt, 
katasztrófát váratlan tönkremeneteléből fakadóan előidéző építmény, vagy 
d) a honvédelmi és katonai célú építmények esetén. 
Egyéb esetben a szervizkönyv vezetéséről az ingatlan tulajdonosa dönt. 
Az épület tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az épület szervizkönyvét az építési 
napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély megszerzésének, vagy a 
használatbavétel tudomásulvételének a napján nyitja meg. Több tulajdonos esetén a 
szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 
Az energiatanúsítvány a szervizkönyv mellékletét képezi. 
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FÜGGELÉK: 
A 191/2009.(IX.15.) Korm rendelet 1. melléklete 
 

A kivitelezési dokumentáció tartalma 

I. 
A kivitelezési dokumentáció: az Étv. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését 

bizonyító, az építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók 
számára kellő részletességgel – a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva 
bemutatja az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, 
minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, valamint az építésügyi hatósági 
engedélyezésnél és az ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését. A 
kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez, a 
kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges (a dokumentáció 
egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak). 

Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású tartószerkezetek tervei az épületen belüli elhelyezkedésük 
egyértelmű jelölésével összevonhatók. 

Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a dokumentációban 
egyértelműen jelölni kell. 

Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére a dokumentációban feltüntetett, egyedileg meghatározott, egyértelmű 
jelkulcsot kell alkalmazni. 

 

II. 

 
A kivitelezési tervdokumentációban meg kell határozni: 
a) az összes építményrész, szerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, 
b) minőségének meghatározását, 
c) a mennyiségek és minőségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai folyamatok és minőség 

szerint csoportosítva. 
 

III. 

 

Általános előírások 

 
A kivitelezési dokumentáció munkarészei: 
a) helyszínrajz, 
b) egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló 

elrendezési terv, 
c) alapozási terv, 
d) alaprajzok, 
e) metszetrajzok, 
f) tartószerkezeti terv, 
g) szintáthidalók alaprajzai és metszetei, 
h) csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezetű tartószerkezetek esetében 

tartószerkezeti csomóponti részletterv, 
i) homlokzatok, nézetrajzok, 
j) épületgépészeti és épületvillamossági tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz 

vezetékrendszerről, elektromos-, távközlési-, hír- és számítástechnikai hálózatokról, 
k) villámvédelmi terv, 
l) üzemeléstechnológiai terv, 
m) részlettervek az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének nagyléptékű rajzai, 

melyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatóak, 
n) tartószerkezeti, akusztikai, energetikai, tűzvédelmi és szakági igazoló (méretezési) számítások, 
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o) szakáganként műszaki leírások, 
p) méret- és mennyiség-kimutatások, konszignációk, 
q) a beépítendő építési termékek műszaki specifikációja, 
r) részletes, minden szakágra kiterjedő tételes (árazatlan) költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással. 
Az itt felsorolt és a IV. pontban részletezett tartalmú munkarészek közül azok képezik kötelezően a kivitelezési 

dokumentáció részét, amelyek az adott építményre vonatkozóan a I. pontban meghatározott követelmények 
kielégítéséhez szükségesek. A 16. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a dokumentáció tartalmát 
az örökségvédelmi hatóság határozza meg. 

 

IV. 

 
1. Építészeti munkarész 
Az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli – alaprajzi – szintbeli) elrendezését, az építőmesteri, szakipari, 

épületasztalos és lakatos feladatok műszaki megoldásait, épületszerkezeti-csomóponti részleteit az építészeti 
dokumentációban kell meghatározni. Az építészeti tervezés elemei: 

a) Helyszínrajz, kiegészítve a kitűzési adatokkal, tartalmazza a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak 
megfelelő abszolút szintmagassági értékek, valamint a kitűzésre vonatkozó pontok, irányok meghatározását. 

b) Tereprendezés esetén a csapadékvíz elvezetés részletes tervmegoldása is szükséges. 
c) Alaprajzok valamennyi szintről, ábrázolva: 
ca) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, kéményeket, szellőzőket 

stb., 
cb) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és 

egyéb szerkezeteket, a ±0,00 helyét és abszolút magasságát, 
cc) a nyílásokat és nyílásáthidalókat, a nyílászárókat (tengelyméret, méret, konszignációs jel és parapet 

magasság megadásával), 
cd) az ábrázolt szintek szintváltásait és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, méreteit, mindkét 

végének szintmagasságát, 
ce) a szerkezeti dilatációk helyét, méretét, 
cf) a beépített bútorok, berendezések, 
cg) a gépészeti helyiségeket, aknákat, kéményeket, 
ch) a helyiségek rendeltetését, méreteit, burkolatát. 
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek tervrajzai – a különböző szintmagasságok egyértelmű 

jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatók. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes 
megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen jelölni kell. 

Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. 
Jelölni kell a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. 
d) Metszetek, minden eltérő épületrészről ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni: 
da) az elmetszett, a nézet irányába eső látható vagy más szerkezetek által takart szerkezeteket, beleértve az 

alapokat, lépcsőket, áthidalókat, tetőszerkezetet is; a helyiségek belmagasságának, a szerkezetek magasságának, 
az anyagok minőségének ismertetésével, 

db) zártsorú beépítésnél a szomszédos csatlakozó alapokat, 
dc) a csatlakozó végleges rendezett terepszintet, járdát, 
dd) meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges épületszerkezeti rétegfelépítést. 
e) Szintáthidalók, a szintkülönbség-áthidalók alaprajzai és metszetei az épület minden 1,5 m-nél nagyobb 

függőleges méretű eleméről, mely ábrázolja és méretezi: 
ea) a szintkülönbség-áthidaló geometriáját, szerkezetét, 
eb) a fellépők szélességét és magasságát, járóvonalát, 
ec) a csatlakozó szerkezeteket, korlátokat. 
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintkülönbség-áthidalók az épületen belüli elhelyezkedésük 

egyértelmű jelölésével összevonhatók. 
f) Homlokzatok minden eltérő homlokzatról. 
g) Építészeti műszaki leírás. 
A közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a helyszínrajzon, 

mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a mozgásukban korlátozottak akadálymentes 
és biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a telek közterületi csatlakozásától az építmény 
megközelítéséig (bejáratáig). 
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2. Tartószerkezeti munkarész 
A tartószerkezet olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amely feladata az erőhatások felvétele és 

továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel 
az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható hatások (terhek) következtében a megengedett 
mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, törés, repedés, folyás ne keletkezzék. Tartószerkezeti tervezés elemei: 
erőtani számítás, tartószerkezetek terve, tartószerkezeti műszaki leírás. 

a) Erőtani számítás (méretezés): a tartószerkezeti rendszer egészében a hatások (terhek) okozta igénybevételek 
és alakváltozások meghatározása, valamint az ezek felvételére alkalmas szerkezetek, anyagok és szerkezeti 
méretek kiválasztása, az építmény tartószerkezetének, illetve egyes tartószerkezeti elemének (megtervezése), 
annak érdekében, hogy 

aa) a követelményeket előírt biztonsággal kielégítse, 
ab) a tervezett élettartama során kellő megbízhatósággal (biztonsággal) és gazdaságosan álljon ellen a 

megvalósítás és a használat során fellépő minden hatásnak (tehernek), 
ac) legyen alkalmas az előírt használatra. 
b) Részletes talajmechanikai szakvélemény kell 
ba) a négy beépített szintnél nagyobb, 
bb) a 10 m-es építménymagasságnál magasabb, 
bc) az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű, 
bd) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű építmény építési, 

fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül, vagy ha az alapozás várható 
szintje a környező terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér. 

c) Tartószerkezetek tervei tartalmazzák az 
ca) építmény bármely anyagú teherhordó szerkezet minden tartószerkezeti részének, szerkezeti elemének 

erőtani méretezéssel (számítással) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, anyag és egyéb jellemzőit, rajzi 
és/vagy írásos meghatározását a tartószerkezet alapozási, teherhordó fal és pillér, teherhordó födém (és azok 
további részei: lemezek, gerendák, koszorúk, kiváltók), a szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcső, 
rámpa stb.) elemeiről, 

cb) a csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezetű tartószerkezetek esetében m1:20 a 
tartószerkezeti csomóponti részletterveket, 

cc) a monolit vasbeton szerkezetek vasalási terveit, 
cd) az üzemben előregyártott szerkezetek diszpozíciós terveit (gyártmánytervek nélkül). 
d) Zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának 

megadásán túlmenően meg kell tervezni a meglévő épületek esetleges alap-megerősítésének megoldását is. 
e) A tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza a tervezett tartószerkezet jellemzőit, és minden olyan fontos 

jellemzőt, amelyet a tervező a szerkezet megtervezésénél figyelembe vett, illetve amelyet a kivitelezés során be 
kell tartani. 

f) Részletes geotechnikai munkarész szükséges: 
fa) a jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél, 
fb) a jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás- és barlangveszélyes, illetve alábányászott, 

valamint árvíz- és földrengésveszélyes területen, ha egynél több szint kerül a terepszint alá, 
fc) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal). 
 
3. Épületgépészeti munkarész 
 
Az épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti 

rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv és kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, 
műhely- és gyártmánytervek nélkül. 

a) Az épületgépészeti tervezés elemei: 
aa) épületgépészeti számítások, az épületek energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása – a 

külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel, 
ab) épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és 

fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel. 
b) Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza: 
ba) a (víz-, csatorna-, gáz-, fűtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és 

szerelési terveit, 
bb) az elrendezési, nyomvonal-vezetési, szerelési részletterveket, 
bc) méretkimutatásokat, konszignációkat, 
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bd) műszaki leírást az épületgépészeti hálózatok és rendszerek, berendezések írásos ismertetésével, a 
teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel, az épület funkciójából adódó speciális 
épületgépészeti rendszerek részletes ismertetését. 

Az épületgépészeti számításokat a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek megfelelően kell elkészíteni, 
archiválni. A számításokat a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza. 

 
4. Épületvillamossági munkarész 
 
Az épületvillamossági munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi épületvillamossági 

rendszerének hálózati kiviteli terveit, alaprajz, függőleges vezetékterv, kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, 
műhely- és gyártmánytervek nélkül. 

a) Az épületvillamossági tervek tartalmazzák: 
aa) szerelési alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez tartozó vezetéktartó 

szerkezeteket, villamos készülékek és berendezések feltüntetésével, 
ab) fővezeték-terven az elosztó berendezések elhelyezésének ábrázolását, a vezetékhálózatok jellemzőinek, az 

elosztó berendezésekre számított beépített, illetve egyidejű villamos teljesítményadatok, feszültségjellemzők, 
érintésvédelmi módok feltüntetésével, 

ac) villamos elosztó berendezések vonalas kapcsolási rajzait, a kapcsolási rajzokon szereplő villamos 
készülékek és berendezések jellemzőinek (pl. névleges áram, zárlati szilárdság, védettség stb.) feltüntetésével, 
elosztó berendezések homlokkép rajzait felirati táblákkal, a beépítésükre vonatkozó utasításokkal, áramút-
tervekkel, szükség szerint, 

ad) villámvédelmi berendezés terveit a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, szerelési és anyagminőségre 
vonatkozó utasításokkal, 

ae) a gyengeáramú rendszerek hálózati terveit, a készülékek és berendezések telepítési helyeinek 
megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak nyomvonalaival. 

b) Az épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és berendezések írásos 
ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel, speciális rendszerek 
bemutatásával. 

 
5. Tűzvédelmi munkarész 
 
A külön jogszabályban rögzített esetekben előírt részletes tűzvédelmi munkarész tartalmazza: 
a) az építmény megközelíthetőségét, tűztávolságát, 
b) az építmény oltóvíz-ellátásának biztosítását, 
c) az építmény tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzállósági fokozatát, 
d) a tűzszakaszok elhelyezkedését, a tűzszakasz-határokat és azokon található nyílászárók ás átvezetések 

leírását, 
e) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereit, 
f) a tűzterhelés meghatározását, 
g) a kiürítési feltételek biztosítását, 
h) az épületgépészet és a villámvédelmi rendszer kialakítását, valamint 
i) a hő- és füstelvezetésre, tűzjelzésre és tűzoltásra vonatkozó megoldásokat. 
 
6. Építésszervezési munkarész 
 
A kivitelező által készített munkarész a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak 

megszervezéséhez szükséges részletezettségben tartalmazza: 
a) az egyesített közmű (genplan) tervet, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló 

elrendezési és időbeli fázisterveit, 
b) a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervezői koordinátor által ellenőrzött – munkabiztonsági 

és egészségvédelmi tervet. 
 
7. Környezetrendezési munkarész 
 
A kivitelezés során felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások, technológiák környezetvédelmi szempontú 

leírása, ezen belül: 
a) az építés során felhasznált – a külön jogszabály szerint környezetbarátnak minősített – anyagok leírása, 
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b) az alkalmazott napkollektoros, hőszivattyús és egyéb alternatív energiaforrásokkal üzemelő rendszerek 
leírása, 

c) egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok felsorolása. 
 

V. 

 
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló külön jogszabályban meghatározott esetekben – 

annak melléklete szerinti – energetikai számításokat kell készíteni. 
 

2. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

Az építési napló 
 
Címoldal minta 

ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

Építmény megnevezése: ............................................................................................................ 
Címe: ........................................................................................................................................... 
A napló megkezdésének kelte: ............................... év ................................. hó ............... nap 
Lezárásának kelte: .................................................. év ................................. hó ............... nap 

Nyilvántartási rész: tartalomjegyzék minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Tartalom 

Tartalomjegyzék 

     Saját példányát átvette: 
 Oldal 

sorszáma: 
 Befűzés 
dátuma: 

 megbízó (építtető)  vállalkozó 

     dátum  aláírás  dátum  aláírás 
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Nyilvántartási rész: szerződéses adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................. 
Oldalszám: .................... /Szerződés 

Nyilvántartási rész 
Az építés-szerelési munka: 
Megnevezése: ............................................................................................................................... 
Helye (település, utca, házszám, hrsz.): ....................................................................................... 

Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb: 

* aláhúzandó 

A szerződés főbb adatai: 
Kelte: ................ év .............................. hó ........... nap 
Munkaterület átadás: ................ év .............................. hó ........... nap 
Műszaki átadás-átvétel szerződés szerint: ................ év .............................. hó ........... nap 

Részhatáridők: 

Megnevezése: 
.......................................................................... év............................................... hó ........... nap 
.......................................................................... év............................................... hó ........... nap 
.......................................................................... év............................................... hó ........... nap 
.......................................................................... év............................................... hó ........... nap 
.......................................................................... év............................................... hó ........... nap 

Szerződésmódosítások: 
Kelte: ................................................. .................... év ........................................ hó ........... nap 
Kelte: ................................................. .................... év ........................................ hó ........... nap 
Kelte: ................................................. .................... év ........................................ hó ........... nap 
Kelte: ................................................. .................... év ........................................ hó ........... nap 

Nyilvántartási rész: megrendelői (építtetői) adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: ...................... /Megrendelő 

Nyilvántartási rész 

A megrendelő (építtető): 
Neve (elnevezése): ...................................................................................................................... 
Címe (székhelye): ........................................................................................................................ 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ....................................................................................... 

Műszaki ellenőr: 

Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................. szakági: 
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Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................. szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

A beruházáslebonyolító: 
Neve (elnevezése): ...................................................................................................................... 
Címe (székhelye): 
......................................................................................................................... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ....................................................................................... 

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Vállalkozó 

Nyilvántartási rész 

A vállalkozó kivitelező: 
Neve (elnevezése): ....................................................................................................................... 
Címe (székhelye): 
......................................................................................................................... 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ........................................................... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ....................................................................................... 

Felelős műszaki vezető: 

Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................. szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................. szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Alvállalkozó 

Nyilvántartási rész 

Az alvállalkozó kivitelező: 
Neve (elnevezése): ...................................................................................................................... 
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Címe (székhelye): ........................................................................................................................ 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ........................................................... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ....................................................................................... 
Munkanem: .................................................................................................................................. 
Munkaterület átadás: ................ év .............................. hó ........... nap 
Szerződéses határidő ................ év............................... hó........... nap 

Felelős műszaki vezető: 
Neve: ............................................................................................................................................ 
Címe, telefonszáma: ..................................................................................................................... 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ..................................................................................................... 

Építési napló: 
□ A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben átvállalja. 

□ Az alvállalkozó önállóan vezeti. 

Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó kivitelező naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ........ 
Az alvállalkozó naplójába az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult képviselője: .................... 

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Tervező 

Nyilvántartási rész 

A tervező: 
Neve (elnevezése): ...................................................................................................................... 
Címe (székhelye): 
......................................................................................................................... 

Tervezők: 

Az építmény jellege (rendeltetése) szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................ szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................ szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

................................................ szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

Nyilvántartási rész: tervezői művezetői adatok minta 
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Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Tervezői művezető 

Nyilvántartási rész 

A tervezői művezető: 
Neve (elnevezése): ...................................................................................................................... 
Címe (székhelye): 
......................................................................................................................... 

Tervezők: 

Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

Nyilvántartási rész: tervellenőri adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .............................................................................................. 
Oldalszám: ........................ /Tervellenőr 

Nyilvántartási rész 

Tervellenőrök: 

Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
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............................................... szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 

Nyilvántartási rész: naplómellékletek minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Naplómelléklet 

Nyilvántartási rész 

Naplómelléklet: 
Típusa: .......................................................................................................................................... 
Azonosító száma: ......................................................................................................................... 
Mellékelt oldalak száma: 
.............................................................................................................. 
Kelte: .................................................. év ................................... hó ........... nap 
Naplóhoz csatolás kelte: ...................... év ................................... hó............ nap 

Naplórész minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................... 
Kötetszám: 
.................................................................................................................................... 
Oldalszám: 
.................................................................................................................................... 

I. Naplórész 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
II. Naplórész 

1. Napi jelentés: 
a) kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); 
b) külső hőmérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkívánja, a 

legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); 
c) időjárási adatok (esetleg vízállás vagy szélerősség, munkamenetet akadályozó időjárásnál az akadályozás 

időtartama is); 
d) létszámadatok: 
- műszakiak, 
- adminisztratívak, 
- kisegítők, 
- fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve, 
- összlétszám; 
e) napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban). 
A napi teljesítmény adatait építményenként részletezve kell leírni: pl. északi pillér betonozása a -0,30 m 

szinten, I. emeleti födém vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkezeteknél az idom, keret vagy pillér 
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számát fel kell tüntetni. Egyes főbb munkarészek kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl. 
013 j. oszlop betonozása befejezve vagy 40/60-as csőfektetés a +228-262 m szelvényig stb.); 

f) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék 
mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM 
rendelet alapján], elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, 
címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a külön jogszabályban foglaltak szerint. 

2. Eseti bejegyzések: 
a) az építési munkahely átadás-átvétele; 
b) az építtető nyilatkozata az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti 

hatósághoz történő e rendelet szerinti bejelentéséről; 
c) az építmény helyének kitűzése; 
d) az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye (pl. betonozás előtt a zsaluzás és a vasszerelés 

ellenőrzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések kipróbálása); 
e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek, vállalkozói megjegyzések; 
f) a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények (felek közlései és kifogásai a tervekkel, a 

költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatban); 
g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással (pl. munkaerőhiány, anyagbeszerzési 

nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók késedelméből határidő-túllépés, munkamegszakítások, balesetek, 
rendkívüli helyzetekből adódó veszélyek, ártalmak stb.), az azokból származó hátrányok, minőségcsökkenések, 
határidő-eltolódások várható időtartama; 

h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata és dokumentumainak megjelölése; 
i) tervek átvétele; 
j) naplómellékletek felfektetése; 
k) kivitelezés közben előállott károk felvétele a megrendelővel, illetve az alvállalkozókkal; 
l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. cölöpözés); 
m) a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a megrendelő vagy a műszaki 

ellenőr részére; 
n) egyéb bejegyzések; 
o) a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása. 
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12. Az építésfelügyeleti tevékenységről 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 

 
A rendelet hatálya (1.§) 
 
E rendeletet alkalmazni kell az építőipari kivitelezési tevékenység 
a) megkezdésére irányuló bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, 
b) végzése során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, eljárások 
használatának, valamint az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményekben, 
szabványokban, jogszabályokban és más építésügyi előírásokban megfogalmazott 
követelmények teljesülésének ellenőrzésére, 
c) résztvevőinek ellenőrzésére, és 
d) során megindult hatósági eljárások lefolytatására, 
e) szakszerűségének és jogszerűségének ellenőrzésére, 
f) során a felhasznált építési termékek megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzésére, 
g) kivitelezési dokumentációja ellenőrzésére, 
h) során az építési napló vezetésének és tartalmának ellenőrzésére, 
i) ellenőrzésének módjára és tartalmára. 
E rendelet rendelkezéseit, ha jogszabály másként nem rendelkezik 
a) a sajátos építményfajtákkal – az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó 
műtárgyak kivételével –, és 
b) az építménybe beépített felvonóval, a mozgólépcsővel és a mozgójárdával 
kapcsolatos építésfelügyeleti ellenőrzésekre és hatósági eljárásokra is alkalmazni kell. 

 
 
Az építésfelügyeleti ellenőrzésre és az építésfelügyeleti hatósági eljárás lefolytatására az az 
elsőfokú építésfelügyeleti hatóság az illetékes, amelynek az illetékességi területén az 
építőipari kivitelezési tevékenység folyik. 

 
Építésfelügyeleti ellenőrzés (3.§-5.§) 
 
Az építésfelügyeleti hatóság építésfelügyeleti ellenőrzést hivatalból vagy más közigazgatási 
szerv megkeresésére, kezdeményezésére folytat. 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit – az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész, 
illetve területi mérnöki, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői 
fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve éves munkaterv szerint végzi. 
 
Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor 
építésfelügyelői igazolvány felmutatásával köteles igazolni. Az igazolvány tartalmazza az 
építésfelügyelő nevét, besorolását, fényképét, aláírását, az őt foglalkoztató hivatal (az 
igazolványt kiállító szervezet) megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az igazolvány kiállításának 
dátumát, érvényességi idejét, valamint az igazolvány sorszámát. 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzését legalább két építésfelügyelő 
egyidejűleg végzi. Ha helyszíni ellenőrzésen más szerv, szervezet képviselője is részt vesz, az 
építési helyszín ellenőrzését egy építésfelügyelő is végezheti. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi 
hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi 
területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, mérnöki-, illetve 
kereskedelmi és iparkamara, valamint más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal vagy 
szervezettel közös ellenőrzés végzését kezdeményezi. 
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A speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyeleti hatóság a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 58. §-ának (3) bekezdése szerint építésügyi műszaki szakértő vagy 
minőség-ellenőrző szerv közreműködését is igénybe veheti. 
Az építésfelügyeleti hatóság megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése (6.§ 
Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy 
a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és 
eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, 
szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése során megtartották-e, 
b) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a 
megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály 
előírásait, 
c) a kivitelezési dokumentáció tervezője, tervellenőre, az építési műszaki ellenőr, a felelős 
műszaki vezető, a beruházáslebonyolító és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezési 
tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal, 
d) az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, 
e) az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély mellékletét 
képező jóváhagyott (záradékolt) építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített 
kivitelezési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával 
történik-e, továbbá az építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek 
megfelelőek-e, 
f) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre 
áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e, 
g) az építtető rendelkezik-e jogerős építésügyi hatósági engedéllyel és – a jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon – bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti 
hatóság nem tiltotta-e meg, 
h) az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e, 
i) a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, szakmai előírásokban foglalt rendelkezéseket, 
ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és 
technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e, 
j) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 
vonatkozó külön előírásokat megtartották-e. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés megállapításairól, továbbá az ellenőrzött 
észrevételeiről a helyszínen jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az építési 
naplóhoz csatolja, a másik példány a hatósági ügyirat része.  
 
A jegyzőkönyv a Ket. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon kívül, illetve annak keretében 
tartalmazza: 
a) az eljáró építésfelügyelő hivatali elérhetőségét, 
b) az építtető nevét, lakcímét, székhelyét, 
c) az ellenőrzésben közreműködők megnevezését, 
d) az engedélyes tervek tervezőjének nevét, lakcímét, tervezői engedély számát, 
e) a kiviteli tervek tervezőjének nevét, lakcímét, tervezői engedély számát, 
f) a kivitelező nevét, lakcímét, cégjegyzékszámát,vállalkozási engedély számát, 
g) a felelős műszaki vezető nevét, lakcímét, névjegyzéki számát, 
h) az építési műszaki ellenőr nevét, lakcímét, névjegyzéki számát, 



126 
 

i) az építmény rendeltetését, jellegét, 
j) az építési engedély számát, és 
k) a kivitelezés bejelentési kötelezettségének teljesítését. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés tudomásul vétele (7.§) 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése bejelentésének elbírálása során az eljárás 
megindítására vonatkozó értesítés mellőzhető. 
Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését határozattal 
megtiltja, ha 
a) a bejelentés nem elégíti ki az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló jogszabályban előírtakat, vagy 
b) a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó előírások nem teljesülnek. 
Az építésfelügyeleti hatóság 
a) az építésügyi hatóságnak az építési engedély számát, az ingatlan helyrajzi számát és az 
építési tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, 
b) a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség építkezés 
helye szerint illetékes területi felügyelőségének, 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete G) részének 6. 
pontja szerinti adatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak 
minden hónap 5. napjáig küldi meg. 
 
Építésfelügyeleti intézkedések (8.§- 9.§) 
Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 46. §-ának (6) bekezdésében meghatározott esetben az 
építőipari kivitelezési tevékenység folytatását a helyszínen meghozott végzéssel megtiltja, 
illetve megtilthatja. 
Az építésfelügyeleti ellenőrzés lefolytatása során feltárt, az építésfelügyeleti hatóság 
hatáskörébe nem tartozó szabálytalanságokat is jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A 
jegyzőkönyv másolatának, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges 
intézkedések megtételére fel kell hívni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. 
 
Az építésfelügyeleti hatóság az építmény használatbavételi engedélyének jogerőssé válásáig, 
illetve a használatbavételi engedélyben kikötött hiányzó munkálatok befejezéséig indíthat 
eljárást. Az építésfelügyeleti hatóság a cselekményről vagy mulasztásról való 
tudomásszerzéstől számított egy éven belül intézkedhet. 
Új eljárás lefolytatásának elrendelése esetén az egyéves időtartam kezdetét az új eljárás 
lefolytatását elrendelő jogerős határozat keltétől kell számítani, és az eredeti eljárás 
megindításakor érvényben volt építésügyi szabályok szerint kell eljárni, kivéve ha az új 
eljárás lefolytatásakor hatályos szabályok az építtető számára kedvezőbbek. 
A kötelezés végrehajtásának teljesítését, indokolt esetben az építésfelügyeleti hatóság a 
helyszínen ellenőrzi. 
Az építésfelügyeleti hatósági eljárással kapcsolatban újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. 
 
Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban a tervező, a tervellenőr, a felelős műszaki vezető, az 
építési műszaki ellenőr, a beruházáslebonyolító és a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező abban 
az esetben minősül ügyfélnek, ha az építésfelügyeleti hatósági döntést ezen személyek 
feladat- és felelősségi körébe tartozó tevékenység alapozta meg. 
 
Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és 
bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű 
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megküldésével az engedélyező, illetve a bejelentés alapján vezetett névjegyzéket vezető 
szervnél a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. 
Az építésfelügyeleti hatóság a külön jogszabályban foglaltak szerint korlátozott körű tervezői 
jogosultság ellenőrzése esetén – ha az a tervezői nyilatkozatból nem állapítható meg 
egyértelműen – belföldi jogsegély kérése keretében a névjegyzéket vezető illetékes területi 
építész, illetve mérnöki kamarát keresi meg. 
Ha a kivitelezési dokumentáció tervezőjének tervezői nyilatkozata vagy a tervellenőrnek a 
tervellenőri nyilatkozata hiányzik, nem felel meg az előírásoknak vagy tartalma valótlan, 
illetve ha a tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma 
valótlan, akkor az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a tervezői, tervellenőri 
jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél. 
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13. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI 
TERVEZÉSI VALAMINT AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI 

JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL 
[104/2006. (IV. 28.) KORM. RENDELET] 

 
A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási tevékenységekre terjed ki (1.§): 
a) a településfejlesztési koncepció kivételével minden településrendezési eszköz (a 
továbbiakban együtt: településrendezési tervdokumentáció) készítésére; 
b) minden építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), építési munka, építési 
tevékenység külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és 
műszaki megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció 
készítésére; 
c) az épített környezet tervezésével, kivitelezésével, valamint fenntartásával, használatával, 
működtetésével, megőrzésével kapcsolatos, megbízás alapján végzett építésügyi műszaki 
szakértői tevékenységre. 
 
Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi 
szakmai kamara engedélyezi. 
 
A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei: 
a) nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen 
előéletű, továbbá rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal,  
b) eredményes jogosultsági vizsga, vagy a jogosultsági vizsga alóli mentesség igazolása 
c) kamarai tagság (a névjegyzékbe vétellel egy eljárásban) 
 
A szakmagyakorlási tevékenységre kamarai tagság nélkül jogosult 
a) a kamarai tagságra nem jogosító végzettséggel rendelkező, e rendelet hatálybalépése előtt 
szakmagyakorlási jogosultságot szerzett - a külön névjegyzékbe bejegyzett - személy; 
b) a szakmagyakorlási tevékenységet a szabad szolgáltatásnyújtás keretében folytató tagállami 
állampolgár; 
c) a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben 
meghatározott eseti tervezői engedéllyel rendelkező személy. 
 
Harmadik országbeli (EU-n kívüli) állampolgár számára viszonosság alapján állapítható meg 
szakmagyakorlási jogosultság. 

 
A szakirányú végzettség (3.§) 

a) a legalább 5 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú, 
b) a legalább 4 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű alapképzés, illetve főiskolai szintű, 
valamint 
c) a legalább 3 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű alapképzés, illetve főiskolai szintű 
oklevéllel – esetenként az oklevél mellékletével, illetve leckekönyvvel – tanúsított végzettség, 
amelynek képzési célja, illetve az oklevél szintje szerinti kreditpontokban (vagy félévórákban) 
meghatározott követelményt kielégíti. 
 
Az alábbi jogosultságok megállapításánál csak ötéves képzési idejű, illetve mesterfokozatú 
képzés (illetve ezekkel egyenértékű végzettség) fogadható el szakirányúnak:  
a) az építésügyi műszaki szakértői, valamint  
b) a településtervezési szakági, továbbá  
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c) a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó tartószerkezeti tervezési jogosultság. 
A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó szakterületeken kevesebb képzési idejű képzés 
építésügyi-műszaki szakértői jogosultság megállapításához, akkor megfelelő, ha az adott 
szakterületen nincs magasabb szintű képzés. 
 
A. szakmai gyakorlat (4.§) 

Szakmai gyakorlati időként a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzését követően, a 
kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő 

a) településtervezői, 
b) építészeti műszaki tervezési és ahhoz esetenként kapcsolódó, 
c) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói, 
d) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói, 
e) építésügyi-műszaki szakértői, 
f) építési műszaki ellenőri, 
g) felelős műszaki vezetői, 
h) beruházás lebonyolítói, 
i) építésügyi igazgatási, 
j) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, 
k) tájvédelmi igazgatási 

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. 
 
Szakmai gyakorlati időként figyelembe vehető továbbá a szakirányú akkreditált 
a) kiegészítő képzés  
b) posztgraduális képzés, 
c) a szakmai kamara által elismert mesterképzés (mesteriskola stb.) 
elvégzésének időtartama is. 
A szakmai kamarai tagságra, illetve tervezési feladat elvégzésére megfelelő időtartamú 
tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult szakirányú egyetemi végzettségű személy 
csak jogosultsággal rendelkező tervező mellett, társtervezőként folytathat tervezési 
tevékenységet, és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot. 
 
A településtervezési, az építészeti-műszaki tervezési tevékenység (9.§) 
Önálló településtervezési, illetve építészeti-műszaki tervezési tevékenység tervezési 
jogosultsággal folytatható. 
Tervezési jogosultsággal alapesetben a tervezés teljeskörű tevékenységet jelent.  
Az egyes tervezési szakterületeket és a hozzájuk tartozó tevékenységeket az 1. melléklet I., 
illetve a II/A. fejezete tartalmazza. A településtervezési szakterületen az egyes tervezői és 
szakági tervezői tevékenységi köröket a 2. melléklet tartalmazza. 
A tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat, a 
tervezői nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, 
értesítési címét (lakcím, székhely, telephely), valamint a tervezői névjegyzékben szereplő 
nyilvántartási számát. 
 
A tervezőnek az általa készített településrendezési, illetve építészeti-műszaki tervet a 
megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie, és arról évenkénti 
nyilvántartást kell vezetnie. 
Nem folytathat településtervezési tevékenységet - a külön jogszabályban meghatározott 
kivétellel - illetékességi területén a településrendezési eszközök előkészítésében, 
véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy. 
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Az építésügyi műszaki szakértői tevékenység (10.§) 
Önálló építésügyi műszaki szakértői tevékenység a gyakorlati időtől függően szakértői 
jogosultsággal folytatható. 
A korlátozott tevékenységi körű épületenergetikai szakterületi építésügyi műszaki szakértő a 
teljeskörű szakértői tevékenységhez szükséges gyakorlati idő és a végzettség megszerzéséig 
csak a külön jogszabály szerinti energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult. 
A szakértői vizsgálatnak – a megbízás keretein belül – az ügy minden lényeges körülményére 
ki kell terjednie. Az építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni 
minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének 
kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. 
A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a 
szakértői szakterületének megnevezését. 
Az építésügyi műszaki szakértői szakterületeket és a névjegyzékben alkalmazható jelöléseket 
a 3. melléklet tartalmazza. 
 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása iránti kérelem és mellékletei (11.§) 
 
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítását annál a – szakterület szerint hatáskörrel 
rendelkező – területi szakmai kamaránál kell írásban kérelmezni, amely a kérelmező 
lakóhelye szerint illetékes. 
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, aláírását; a kérelmező azon 
személyi adatait, amelyek a területi szakmai kamarai tagságával való azonosításhoz 
szükségesek, illetve a kamara által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást igazoló 
dokumentumokat; a kérelem tárgyát; valamint 
A kérelemben meg kell nevezni annak (azoknak) a szakmagyakorlási tevékenységeket, 
amelyre (amelyekre) a jogosultság megállapítását (névjegyzékbe való felvételét) kéri. 
A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles 
másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre; 
b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét is be kell 
nyújtani, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a 
szakirány megállapítása érdekében kéri; 
c) a névjegyzékbe való bejegyzéshez külön jogszabályban meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díj befizetésének igazolását; 
e) a szakmai gyakorlat igazolását; 
f)a jogosultsági vizsga 6 hónapnál nem régebbi eredményes letételének vagy a vizsga alóli 
mentességnek az igazolását. 
Az építésügyi műszaki szakértői jogosultság iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező 
részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajzát is. 
 
A szakmagyakorlási jogosultság megállapításáról a területi kamara határozatot hoz a Ket. 
általános szabályai szerint. (13.§) 
A területi szakmai kamara az engedélyezési eljárásban az illetékes területi mérnöki, illetve 
építész kamara elnökségének véleményét beszerzi a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai 
gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. 
A kérelemnek helyt adó egyszerűsített határozat tartalmazza 
a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, 
b) a tervezési és szakértői szakterületek megnevezését, 
c) a tevékenységi kör jellegét, 
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d) a jogosultság azonosítására alkalmas névjegyzéki jelölést (az 1-3. melléklet szerinti betűjel, 
a területi kamara kódja és a regisztrációs szám), 
e) a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése igazolása elmaradásának  
jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást. 
 
A területi szakmai kamarák - kérelemre feljegyezhetik a névjegyzékbe azt a szakterületet 
vagy részterületet, amelyen a kérelmező kiemelkedő gyakorlatot igazolt. 
 
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása (14.§) 

 

Minden szakmagyakorlónak, akinek jogosultságát a kamara építésügyi jogszabályok alapján 
állapította meg 2007. január 1-től továbbképzésen kell részt vennie. 
A névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki 
továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként – általában 5 
évenként - nem igazolja. 
Az illetékes területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség 
teljesítéséről kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki. 
 
A névjegyzék vezetése (15.§) 
A területi kamarák a szakmagyakorlási jogosultság megállapításáról szóló határozat 
meghatározott adatai alapján – közös, az országos kamarák által működtetett, 
szakterületenként fejezetekre bontott, nyilvános elektronikus névjegyzéket vezetnek. 
A mérnöki kamarák a névjegyzékben a szakmagyakorló nevén, szakképzettségén, értesítési 
címén és nyilvántartási számán kívül egyéb adatot – így különösen: a jogosult mely 
(rész)területeken igazoltan kiemelkedően gyakorlott – is közzé tehetnek az érintett személy 
beleegyezésével. 
A kamarai tagokat és a kamarai tagságra nem jogosult – szerzett jogaikat az Mkt. 52. §-ában 
foglaltak alapján gyakorló – személyeket külön névjegyzékben kell nyilvántartani. 
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14. AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRI VALAMINT A FELELŐS 
MŰSZAKI VEZETŐI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁG 

RÉSZLETES SZABÁLYAI 
[244/2006. (XII. 5.) KORM. RENDELET] 

 
 
A rendeletet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység 
gyakorlására vonatkozó jogosultság megállapítására, megújítására, valamint az építési 
műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők névjegyzékének vezetésére kell alkalmazni. 
 
Fontosabb fogalommeghatározások: 
1. építési műszaki ellenőri tevékenység(ME): az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselete a külön jogszabályokban 
meghatározottak szerint, az építési szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése; 
2. felelős műszaki vezetői tevékenység(FMV): az építés műszaki munkálatainak az Étv. 40. §-
ának (2) bekezdése szerinti irányítása; 
6. jogosultsági vizsga: a szakmagyakorlási tevékenység szakterületeihez kapcsolódó jogi, 
pénzügyi, szabvány- és minőségügyi szakmai ismeretek elsajátításáról való számadás. 
 
A jogosultság megállapítása, és feltételei 
Megjegyzés: A feltételek és az jogosultság megállapításának általános eljárási szabályai 
megegyeznek a tervezőkre és szakértőkre is vonatkozó szabályokkal. 
 
Szakmagyakorlási tevékenységet az a büntetlen előéletű magyar állampolgár, letelepedési 
engedéllyel rendelkező harmadik ország állampolgára, valamint a Magyarországon gazdasági 
céllal letelepedni szándékozó EGT állampolgár folytathat, akinek kérelmére a területi mérnöki 
kamara (vagy a területi építész kamara) a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlására 
vonatkozó jogosultságot megállapított, és akit névjegyzékbe vett.  
Az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői tevékenység kamarai tagság nélkül is 
folytatható, tekintettel arra, hogy a középfokú végzettségű szakmagyakorlók nem lehetnek 
kamarai tagok.  
 
A szakmagyakorlási jogosultság megállapításának feltételei: 
a) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételek teljesítése (iskolai végzettség és szakmai 
gyakorlat), és 
b) jogosultsági vizsga letételének, vagy a jogosultsági vizsga alóli mentességnek az igazolása. 
 
Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet 
szakmagyakorlási tevékenységet, ha a szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött tevékenység a 
létesítő okiratában szerepel és rendelkezik a tevékenység ellátásához az e rendeletben előírt 
feltételeknek megfelelő taggal vagy velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személlyel. 
Szakirányú végzettség (3.§) 
Az építési műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultságának megállapításához az 
építményfajtának megfelelő 
a) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kreditértékű – oklevéllel igazolt – 
szakirányú felsőfokú végzettség, vagy 
b) szakirányú középfokú végzettség 
szükséges, illetőleg 
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c) az oklevél mellékletével és leckekönyvvel tanúsított olyan felsőfokú végzettség is 
elfogadható, amelynek képzési célja, illetve a képzés szintje a kreditpontokban (vagy 
félévórákban) meghatározott követelményt kielégíti.  
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása során szakirányú középfokú képesítésnek az 
egyes építményfajtáknak megfelelő szakirányú technikusi oklevél, illetve – a technikus 
képzés szüneteltetésének időszakában – szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány 
minősül. 
Az az építési műszaki ellenőr, aki a (4) bekezdés szerinti szakirányú középfokú képesítéssel 
rendelkezik, csak a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra 
megállapított nemzeti értékhatárt el nem érő beruházások esetében láthat el műszaki ellenőri 
tevékenységet. 
 
Az előzőekben meghatározott végzettségeken túlmenően annak az építési műszaki ellenőrnek, 
aki az épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz tartozó műtárgyak, valamint 
az ezekkel összefüggő, illetőleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, 
bontásával összefüggésben végzi tevékenységét, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
építési műszaki ellenőr I. vagy építési műszaki ellenőr II. szakképesítéssel kell rendelkeznie. 
 
A felelős műszaki vezető szakmagyakorlási jogosultságának megállapításához az 
építményfajtának megfelelő és az e rendelet 1. mellékletében felsorolt végzettségek 
szükségesek. 
Az építési műszaki ellenőrök besorolását és névjegyzéki jelölését a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A szakmai gyakorlat tartalma és ideje(4.§) 
Szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett 
szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő 
a) építési műszaki ellenőri, 
b) felelős műszaki vezetői, 
c) építőipari kivitelezési, 
d) építésfelügyeleti, 
e) építésügyi hatósági, 
f) beruházói-műszaki, 
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, 
h) építészeti-műszaki tervezési, 
i) építésügyi műszaki szakértői 
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. 
 
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása során szakmai gyakorlati idők az építési 
műszaki ellenőr esetében: 
a) felsőfokú képesítés esetén 3 év 
b) középfokú képesítés esetén 5 éves, 
 
A felelős műszaki vezetők számára előírt gyakorlati idő végzettség és szakterület szerint 
változik, ez az 1. sz. mellékletben részletesen megtalálható. A jogszabályban előírt gyakorlati 
idő felét azonban építési műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői tevékenységgel kell 
eltölteni. 
A jogosultsági vizsga (5.§) 
A jogosultsági vizsga szabályai nagy részben megegyeznek a tervezők és szakértők 
vizsgájával. A legfontosabb különbség, hogy a vizsga követelményrendszere a középfokú 
végzettségű ME és FMV-k részére kiegészül szakmai ismereti vizsgarésszel is. 
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A jogosultsági vizsgát az illetékes országos kamara szervezi. A jogosultsági vizsga 
követelményrendszerét – az illetékes felsőoktatási intézmények, szakmai érdekképviseleti 
szervek bevonásával – az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a 
sajátos építményfajták szerint illetékes miniszterek egyetértésével, az országos kamara 
dolgozza ki, és a miniszter teszi közzé. (A jogosultsági vizsga követelményrendszerét a 4.sz. 
melléklet tartalmazza.) 
 
A jogosultsági vizsga alóli mentesség szabályai: 
1. A jogosultsági vizsgától a szakmagyakorlási jogosultságot megállapító területi szakmai 
kamara – a kérelem elbírálása, illetve a névjegyzékbe történő bejegyzési eljárás során 
a) eltekint, ha a kérelmező: 

1. építésügyi vizsgával, építésügyi szakmai tartalmú közigazgatási vizsgával 
rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági vizsga 
követelményrendszerével teljeskörűen megegyezik, 

2. az Országos Képzési Jegyzék szerinti építési műszaki ellenőri szakképesítéssel 
rendelkezik; 
b) részben eltekint, ha 

3. a kérelmező a kérelemtől eltérő e rendelet szerinti szakmagyakorlási 
jogosultság, valamint építészeti-műszaki tervezői vagy építésügyi műszaki szakértői 
szakmagyakorlási jogosultság valamely szakterületén már eredményes jogosultsági vizsgát 
tett, vagy 

4. a kérelmező építésügyi vizsgával, építésügyi szakmai tartalmú közigazgatási 
vizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági 
vizsga követelményrendszerével részben megegyezik. 
2. A jogosultsági vizsga letételétől a vizsgabizottság eltekint, ha 

5. a kérelmező valamelyik szakterületen (településrendezési, építészeti-műszaki 
tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, 
építésügyi, alkalmassági, közigazgatási) már eredményes vizsgával vagy szakvizsgával 
rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a jogosultsági vizsga követelményrendszerével 
teljeskörűen megegyezik, 

6. a kérelmező betöltötte 60. életévét és a kérelmezett szakterületen a kérelem 
benyújtását megelőzően legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy 

7. az építési műszaki ellenőr az Országos Képzési Jegyzék szerinti építési 
műszaki ellenőri szakképesítéssel rendelkezik. 
 
A névjegyzék vezetése, a jogosultság megállapításának eljárási szabályai, valamint a 
névjegyzékbe vétel, és a továbbképzés igazolása megegyezik a tervezőkre és szakértőkre 
vonatkozó szabályokkal. 
Ennek megfelelően a ME és FMV is köteles öt évenként a továbbképzés teljesítését igazolni. 
A névjegyzékben tartás és ezzel a jogosultság fenntartásának feltétele a külön jogszabályban 
meghatározott szakmai továbbképzés teljesítésének igazolása. 
 
Az összeférhetetlenség szabályai (12.§) 
 
Az építési műszaki ellenőr építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és 
felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési 
munkában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri 
feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, 
kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] 
végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházások 
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esetében a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak 
hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. 
 
A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki 
ellenőri tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol részben vagy egészben építési-
szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el továbbá felelős műszaki 
vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki 
szakértői, illetve építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. 
§ c) pontja] végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
áll. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a felelős 
műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri tevékenységeket 
folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem 
állhat. 
 
 

15. AZ ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOZOTT 
SZAKMÁK GYAKORLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI 

TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 

 
 
Továbbképzésre kötelezett, minden olyan jogosultsággal rendelkező személy (építészeti-
műszaki tervező, építésügyi-műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki 
vezető, beruházás lebonyolító, tervellenőr, energetikai tanúsító), akinek jogosultságát az 
alábbi építésügyi jogszabályok: 
- a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki 
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, és 
- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
- az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009.(IX15.)Korm 
rendelet alapján állapította meg a Kamara, függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai 
tagsággal, vagy a nélkül gyakorolja. 
A továbbképzési kötelezettség, a kormányrendelet hatályba lépésének napjától, 2007. január 
1-től áll fenn. 
A továbbképzés alanyi kötelezettség, teljesítése, független a jogosultságok számától. 
 
A továbbképzés két részből áll: 
I. Kötelező részből: amely tanfolyam jellegű és 5 évenként egy alkalommal kell teljesíteni, 
meghatározott óraszámban, (min10 óra, max. 20 óra) 
A továbbképzés kötelező része jogi- pénzügyi, minőség és szabványügyi ismeretekből áll. A 
Magyar Mérnöki Kamara (MMK), továbbképzési rendszerében a kötelező továbbképzés 
moduláris rendszerű, általános és szakmai modulból áll, amit az MMK tagozati rendszere 
szerinti eltérő képzettségek indokolnak.  
 
II. Szabadon választható részből, amely kreditpontot ér és amelynek során 5 évenként 20 
pontot kell összegyűjteni. 
 
 
1. Pontot érő szabadon választható szakmai programok 
 
Szakmai tanfolyam     alkalmanként legfeljebb 10 pont; 
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Hazai vagy külföldi szakmai előadáson, konferencián való részvétel 
a) hallgatóként     alkalmanként legfeljebb 3 pont; 
b) előadóként     alkalmanként legfeljebb 5 pont; 
Szakmai tanulmányúton való részvétel beszámolóval történő igazolása 

alkalmanként legfeljebb 3 pont; 
Szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó felsőfokú, legalább négy féléves 
posztgraduális képzés (a településtervezők esetében a jogosultság feltételeként szabott 
egyetemi szintű posztgraduális képzésen felüli képzés):  legfeljebb 20 pont; 
Szakmai tevékenységért kapott Kossuth-díj, továbbá Széchenyi-díj: legfeljebb 20 pont; 
egyéb szakmai díj:         legfeljebb 10 pont; 
Szakirányú tevékenységben szerzett PhD vagy DLA cím elnyerése: legfeljebb 20 pont; 
Szakmai publikáció (szakmai cikk) közzététele, szakmai folyóiratban,  
a) alkalmanként önálló szerzőként:   legfeljebb 3 pont,  
b) társszerzőként:     legfeljebb 1 pont; 
Opponensi tevékenység, PhD vagy DLA szakirányú szakdolgozat esetén:  

legfeljebb 2 pont; 
PhD témavezetés a jelölt sikeres védése idején:  legfeljebb 3 pont; 
Tudományos szakkönyv, egyetemi, főiskolai jegyzet vagy más oktatási anyag készítése  
a) szerzőként      legfeljebb 10 pont;  
b) társszerzőként legfeljebb 5 pont, a könyv szerkesztési munkájáért:  

legfeljebb 5 pont; 
Az adott szakterületen, nem főtevékenységként végzett oktatói tevékenység tanulmányi 
félévenként legfeljebb:     legfeljebb 2 pont; 
Országos tervpályázaton való eredményes részvétel: legfeljebb 5 pont. 
 
Csak olyan szakmai program, illetve tanfolyam minősül továbbképzésnek, amely 
szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódik és ezen belül a műszaki fejlődést és a szakmai 
ismeretanyag bővítését szolgálja.  
 
 
 

16. AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 
[2005. évi XLVII.] 

 
 
Az igazságügyi szakértő feladata, (1.§) hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a 
jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy 
megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített 
szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. 
 
Azt a természetes személyt, aki a meghatározott feltételeknek megfelel, kérelemre az 
igazságügy-miniszter veszi fel az igazságügyi szakértői névjegyzékben (a továbbiakban: 
névjegyzék). A névjegyzéket az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 
vezeti. 
Igazságügyi szakértő az lehet, aki 
a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt, 
b) az egyes szakterületekre meghatározott, az adott szakterületnek megfelelő képesítéssel és a 
képesítés megszerzésétől számított, legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, 
c) a szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező 
kamarai tagságot jogszabály előírja, 
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d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott 
eseteket kivéve – eleget tesz, 
e) a külön jogszabály szerinti jogi vizsgát letette, és 
f) tagja a lakóhelye szerint illetékes területi kamarának. 
Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásának meghatározott feltételeit, így különösen 
az igazságügyi szakértők szakterületének besorolását és a szakterületekhez kapcsolódó 
képesítési és egyéb szakmai feltételeket az igazságügy-miniszter – a szakterület ágazati 
irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg. 
 
Jogi személy jogosultsága (20.§) 
Igazságügyi szakértői tevékenységet az a társaság végezhet, amelyet az igazságügy-miniszter 
– kérelemre – felvett a névjegyzékbe, és van igazságügyi szakértői tevékenység folytatására 
feljogosított tagja vagy alkalmazottja, akinek a szakértői kamarai tagsági viszonya nem 
szünetel, illetve nincs felfüggesztve. Az igazságügy-miniszter azt a társaságot veszi fel a 
névjegyzékbe, amelyben a tagok több mint 50%-a igazságügyi szakértő. 
Igazságügyi szakértői tevékenységet a társaság csak azon a szakterületen és azon tagja vagy 
alkalmazottja végezhet, aki a névjegyzékben az adott szakterületre bejegyzett szakértőként 
szerepel 
 
Az ugyancsak 2006. január 1-től érvényes 2005. évi XLVIII. törvény szerint az igazságügyi 
szakértő nem peres eljárásban is kirendelhető a következők értelmében: 
 
Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy 
megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a bíróságtól igazságügyi szakértő 
kirendelése kérhető. 
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17. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 
2003. évi CXXIX törvény (Kbt) 

 
A közösségi joganyaggal való összhangból adódóan a törvény összetett szempontrendszer 
szerint tagol. Egyrészt az értékhatártól függ, hogy pontosan milyen eljárási szabályok szerint 
kell az adott közbeszerzési eljárást lefolytatni. Másrészt az ajánlatkérők körétől függően az 
ún. „klasszikus” és az ún. „közszolgáltató” ajánlatkérői kört különbözteti meg. Harmadrészt 
némileg eltérő részletszabályok vonatkoznak a közbeszerzési eljárás különböző tárgyaira. E 
három szempont permutációi a változatok és lehetőségek széles tárházát biztosítják a 
közbeszerzési piac szereplői számára. 
Ennek megfelelően a Kbt. Kilenc részből áll, (amelyből a 4. rész és a 6. rész hatályát 
vesztette) az alábbiak szerint: 
1. rész  Általános rész (1.§-tól) 

2. rész  A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 
(21.§-tól) 

3. rész  A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 
(240.§-tól) 

4. rész [A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések (292.§-tól)] 
Hatályon kívül 

5. rész A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása és teljesítése, a 
közbeszerzések ellenőrzése (303.§-tól) 

6. rész [A tanúsítás (309.§-tól) 
Hatályon kívül] 

7. rész A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat (316.§-tól) 
8. rész A Közbeszerzések Tanácsa (374.§-tól) 
9. rész Záró rendelkezések (401.§-tól) 
 

Megjegyzendő, hogy a 2. és 3. részben minden értékhatárnál két eljárásrendet határoz meg a 
törvény. Külön tárgyalja az általános eljárást és az ún. különös közbeszerzési eljárásrendet. 
Az eljárási szabályok nem tekinthetők merőben eltérőnek, csak más-más ajánlatkérői körre 
vonatkoznak, ezért a különös eljárásrend tárgyalásánál is az általános szabályok jelennek meg 
visszahivatkozások formájában. 
A hatályon kívül helyezett 4. rész lényeges rendelkezéseit a harmadik rész tartalmazza 
tekintettel arra, hogy a törvény a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzéseket tekinti 
egyszerű közbeszerzésnek. 

Az általános rész 
Alapelvek (1.§) 
A közbeszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles 
biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők 
számára. 
Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást 
kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a 
nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar 
Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 
kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

 
A törvény alkalmazási köre (2.§) 
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A Kbt. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként 
meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni 
megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).  
Az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő vagy meghaladó 
értékű közbeszerzésekre a törvény második részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti 
értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a harmadik részét, a nemzeti 
értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre pedig a negyedik részét alkalmazva kell eljárni. 
 
E törvényt is alkalmazva kell eljárni meghatározott tervpályázati eljárások esetében. 
A törvényt önként alkalmazó szervezetre (személyre) a törvény minden rendelkezése 
vonatkozik. 

 
Nem minősül a közbeszerzésnek, (2/A.§) 
Az a megállapodás, amelyet a Kbt. szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos 

tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő (tekintettel 
a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért 
jogszabályon alapuló felelősségére) teljeskörű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. 
Feltétel még, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének 
legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből 
származzon.  

 
Nem minősül továbbá közbeszerzésnek a megállapodás, ha a 

c) gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, illetve részvény több 
ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben az esetben jogaikat közös 
képviselőjük útján gyakorolják. 
d) gazdálkodó szervezet tulajdonosa az állam. 

 
E törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést 
kifejezetten megengedi. 
 

Fontosabb értelmező rendelkezések (4.§-ból) 
 
1. ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe is; 

2. alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog 
szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos 
jog alapján végzi; 

3 európai műszaki engedély: az áru használati alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, 
amely az építési munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek az áru belső tulajdonságai 
és a meghatározott alkalmazási és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul; az európai 
műszaki engedélyt az Európai Unió tagállama által e célra kijelölt tanúsító szervezet bocsátja 
ki; 

5. európai szabvány: a nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott 
fogalom; 

6. Európai Unió, illetőleg az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági 
Térséget, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokat 
kell érteni, kivéve a 29. § (1) bekezdésének d) pontja és a 175. § b) pontja esetében; 
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7. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben így 
meghatározott fogalom; 

8. értékelemzés: olyan döntés-előkészítő módszer, amelynek alkalmazása során az áru, a 
szolgáltatás, illetőleg az építési beruházás funkciójának, valamint előállítási, megvalósítási 
vagy beszerzési és üzemeltetési, működtetési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; 

10. helyi önkormányzati költségvetési szerv: a (fő)polgármesteri hivatal, a megyei 
önkormányzati hivatal, a körjegyzőség, a közös képviselő-testület hivatala, valamint a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szerv, 
ideértve a hatósági igazgatási, intézményi és egyéb igazgatási társulást is; 

12. keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több 
ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott 
időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések 
lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott 
mennyiséget; 

14. közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez 
szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos 
helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást 
megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése; 

15. közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a 
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés 
tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek; a 
műszaki előírások tartalmazzák a környezetvédelmi teljesítményre, a valamennyi 
követelménynek – így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának – megfelelő kialakításra, a biztonságra és méretekre 
vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, 
a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó 
követelményeket; építési beruházás esetében továbbá tartalmazniuk kell a 
minőségbiztosításra, a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, 
ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden 
olyan egyéb műszaki feltételt, amelyet az ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, 
amelyeket az magában foglal; árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetében továbbá 
tartalmazniuk kell a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, a 
megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket; 

16. közérdekű tevékenység: a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú 
tevékenység vagy egyéb közcélú szükségletek kielégítését szolgáló, illetőleg közszolgálati 
tevékenység; 

17. közös műszaki előírás: olyan műszaki előírás, amelyet az Európai Unió tagállamai által 
elismert eljárásnak megfelelően állapítottak meg, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek; 

18. közösségi áru: a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK 
rendelet) így meghatározott fogalom; 

20. központi költségvetési szerv: a minisztérium, a központi költségvetésben fejezettel 
rendelkező szerv, valamint más, külön jogszabályban meghatározott fejezeti jogosítványokkal 
rendelkező szerv, továbbá a fentieknek, a Kormánynak, annak kijelölt tagjának a felügyelete 
alatt működő költségvetési szerv; 

23. meghívásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő által – az e 
törvényben előírtak szerint – kiválasztottak tehetnek ajánlatot; 
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23/A. műszaki ajánlás: európai szabványügyi szervezet által nem szabványként kiadott 
bármely dokumentum, amelyet a piaci igények kielégítésére, szabályozott eljárás szerint 
dolgoztak ki; 

24. nemzeti szabvány: a nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott 
fogalom; 

24/A. nemzetközi szabvány: a nemzeti szabványosításról szóló törvényben így 
meghatározott fogalom; 

26. nyílt eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet; 
27. nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában 

ellenszolgáltatás fejében végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, 
irányításából áll, de nem foglalja magában a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy 
ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja 
magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott 
szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon 
történő jeltovábbításból állnak; kivéve továbbá a műsorterjesztési és műsorszétosztási 
szolgáltatást; 

30. pályázó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a tervpályázati 
eljárásban pályázatot (pályaművet) nyújt be; pályázónak minősül a külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe is; 

35. tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – e 
törvényben előírtak szerint – kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés 
feltételeiről; 

36. tervpályázat: olyan sajátos, külön jogszabályban részletesen szabályozott tervezési 
versenyforma, amely tervezési feladatok előkészítésére szolgál, illetőleg pályamű alapján a 
tervező kiválasztásának egyik módja; 

36/A. versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – e 
törvényben előírtak szerint – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a 
közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek – az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatározása érdekében, majd 
ajánlatot kér; 

 
A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése 
A közbeszerzési eljárás dokumentálása (5.§-7.§) 
A meghatározott ajánlatkérők (kivéve a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre 
feljogosított szervezetet ) a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt 
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy 
az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

 

Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 
kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni. 
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A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban 
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt 
évig kell megőrizni. 
 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más 
illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. 

 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó (9.§-11.§) 
 
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a 
közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő - kivéve a központosított közbeszerzés során 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. 
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb 
esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó is bevonható. 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során 
köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. Az ajánlatkérő a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe köteles bevonni.  
 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó az, aki szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben (380. §). 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe az vehető fel aki: 

• felsőfokú végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal, továbbá  
• legalább hároméves – külön jogszabály szerint – igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy 
• állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel és legalább kétéves – külön 

jogszabály szerint – igazolt közbeszerzési gyakorlattal rendelkezik. 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe felvehető továbbá az a szervezet is, 
amelynek a tevékenységében közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel 
kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább 
egy olyan személy van, aki megfelel a feltételeknek. 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel feltétele az is, hogy a 
személy, illetve a szervezet rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással. 
 

II. Rész 
A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 

 
A közbeszerzési eljárások rendjének alapvető szabályozása ebben a részben szerepel. Minden 
további rész visszahivatkozás formájában lényegében ezeket a szabályokat tartalmazza. 
 
Az ajánlatkérői kör. (22.§) 
A közösségi joganyaggal összhangban a Kbt. A klasszikus és az ún. közszolgálati ajánlatkérői 
kört különbözteti meg. Előbbi közbeszerzéseit az általános közbeszerzési eljárásrendek, míg 
az utóbbit a különös közbeszerzési eljárásrendek szabályozzák. 
A klasszikus ajánlatkérői kör alatt a tágabb értelemben vett állami és önkormányzati 
szervezetek értendők, így az állam, és költségvetési szervei, a helyi önkormányzatok és 
társulások, kisebbségi önkormányzatok, és ezek költségvetési szervei, az elkülönített 
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pénzalapok kezelői, társadalombiztosítás igazgatási szervei, köztestületek, közalapítványok. A 
törvény nevesíti továbbá némely hatáskörébe tartozó szervezetet, pl. a Magyar Nemzeti 
Bankot. 
A különös közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérői státusz elsősorban a meghatározott 
ágazatokban, így a vízügyi, energia, a közlekedési és távközlési ágazatokban működő 
szervezetek által végzett tevékenység jellegétől függ, azaz közszolgáltatónak minősül-e. 
A „saját jogon” ajánlatkérőnek nem minősülő szervezet is ajánlatkérővé válik (kivéve az 
egyéni vállalkozót) amennyiben beszerzését EU forrás is támogatja. 
 
Ez irányadó építési beruházások, kivitelezés vagy építészeti-műszaki tervezés önálló 
szolgáltatásként történő megrendelése esetén is. 

 
A közbeszerzés tárgyai (23.§-28.§, és 242.§) 
A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 
szolgáltatás megrendelése. (A nemzeti értékhatárt meghaladó esetekben a szolgáltatási 
koncesszió is közbeszerzés tárgya ld. 242.§) 
 
Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az 
árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
 
Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 
munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 
a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy 
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt; 
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 
 
Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása 
az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 
 
A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 
ajánlatkérő részéről. 
 
Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – közbeszerzési tárgyat foglal 
magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 
 
A közbeszerzés értékhatárai (30.§) 
A közösségi irányelvek természetesen csak a közösségi értékhatárt elérő értékű 
közbeszerzésekre vonatkozóan tartalmaznak kötelezően a magyar jogrendbe is átültetendő 
szabályokat. Ugyanakkor nem volna célszerű teljesen eltérő eljárásrendet alkalmazni az úniós 
és a hazai közbeszerzési eljárásokban, ezért a nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések 
eljárásrendje is követi a közösségi értékhatást elérő közbeszerzésekre megállapított 
eljárásrendet. 
Az értékhatár alapján a törvény három szintet különböztet meg. 

- a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések, 
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- a nemzeti értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű, egyszerű közbeszerzések, 
A közösségi értékhatárokat az Európai Únió kétévente felülvizsgálja és azt az EU Hivatalos 
Lapjában közzéteszi euróban és nemzeti valutában is. A nemzeti közbeszerzési értékhatárokat 
az éves költségvetési törvény határozza meg, é azokat a Közbeszerzési Tanács a 
Közbeszerzési Értesítőben közzé teszi. 
 
A közbeszerzés értéke (35.§-tól) 
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 
illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes 
ellenszolgáltatást kell érteni, a teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog 
átengedésének értékét. Ezt becsült értéknek nevezi a törvény.  
A közbeszerzés megkezdésén az egyes eljárásfajták esetében más-más időpontot kell érteni. A 
hirdetménnyel induló eljárás kezdőpontja a hirdetmény megjelenése, hirdetmény nélküli 
eljárásban az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetve meghatározott körben a tárgyalás 
megkezdésének időpontja. 
Érvényesül az „egybeszámítás” elve, azaz a becsült érték megállapításánál mindazon 
árubeszerzést, szolgáltatást, építési beruházást egybe kell számolni, 

- amelynek megvalósítására egy költségvetési évben kerül sor,  
- amelynek beszerzésére egy ajánlattevővel lehet szerződni, 
- amelyek rendeltetése azonos, ha felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 

 
Több év alatt megvalósuló építési beruházás becsült értéke a teljes beruházásért járó 
ellenszolgáltatás. 
 
Az építési beruházás becsült értéke (39.§) 
 
Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési 
beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. 
Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, 
mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 
Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az 
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is. 
Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás 
becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, 
hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg 
szolgáltatás megrendelésére. 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 
A nyílt eljárás olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet (4. § 26. 
pont). A meghívásos eljárás olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő által – az e 
törvényben előírtak szerint – kiválasztottak tehetnek ajánlatot (4. § 23. pont). A tárgyalásos eljárás 
olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – e törvényben előírtak szerint – 
kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről (4. § 35. pont). 
Az ún. klasszikus ajánlatkérői kör főszabályként nyílt vagy meghívásos eljárást köteles lefolytatni. 
Tárgyalásos eljárást csak akkor alkalmazhat, amennyiben azt a Javaslat megengedi, vagyis a 
tárgyalásos eljárás kivételessége továbbra is érvényesül. A Javaslat taxatíve felsorolja azokat az 
eseteket, amikor tárgyalásos eljárásra sor kerülhet [124. § (2) bekezdés; 125. §]. 
Építési koncesszió esetében azonban az ajánlatkérő szabadon választhat, hogy a közbeszerzési eljárás 
melyik fajtája (nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás) szerint jár el 
(139. §). Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást azonban csak a Javaslatban 
meghatározott kivételes esetekben alkalmazhat [139. § (2) bekezdés]. 
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A közbeszerzési eljárás fajtái (41.§) 
A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet.  
A nyílt és a meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. A nyílt és a 
meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. 
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek célja, 
hogy meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó eljárásokban a 
részvételre jogosultakat előre kiválassza. A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. 
A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 
Ha a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd eredménytelen, az 
ajánlatkérő – az egyes eljárási fajták alkalmazására vonatkozó szabályok szerint – új eljárás 
kiírásáról határoz, kivéve, ha időközben a közbeszerzést nem kívánja megvalósítani. 
A meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre általában a nyílt eljárás 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
A NYÍLT ELJÁRÁS (48.§-256.§) 
 
Az eljárás megindítása 
A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles 
közzétenni. 
 
Az ajánlati felhívás (49.§) 
Az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
magyar nyelven minden esetben el kell készíteni. Az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, 
hogy annak alapján az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 
Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát, illetőleg 
mennyiségét. 
 
A dokumentáció (54.§) 
Az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is – dokumentációt köteles 
készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a részletes szerződési feltételeket vagy a 
szerződéstervezetet. 
Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 
előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az 
akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 
kell felelni. Ebben az esetben az ajánlatkérő a dokumentációban köteles megadni azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat. 
 
Bírálati szempontok (57.§) 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok bírálati szempontját. 
Az ajánlatok bírálati szempontja a következő lehet: 
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy 
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. 
 
Építési beruházások esetén általában az összességében legelőnyösebb ajánlatot célszerű 
kiválasztani. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles meghatározni az összességében 
legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat. 
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A részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell 
meghatároznia: 
a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága; 
b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének 
részszempontját; 
c) a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, 
a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk 
(az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális 
tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság-
költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, 
készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); 
d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri 
értékelését; 
e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként 
azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. 
 
A közbeszerzési műszaki leírás (58.§) 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást. 
A közbeszerzési műszaki leírásnak tartalmaznia kell: 
a) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék 
alkalmazása tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai 
műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai 
szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti 
szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő 
hivatkozást; vagy 
b) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadását; vagy 
Az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás 
megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. 
 
Kizáró okok (60.§) 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki 
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 
f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították; 
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g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési 
kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, 
illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre 
kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; 
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, 
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
 
Az ajánlattevő és alvállalkozójának alkalmassága, és az ajánlat (65.§-tól) 
 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, 
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság 
feltételeit és igazolását – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. § (4) bekezdése] – az ajánlatkérő 
kizárólag a törvényben meghatározott módon írhatja elő. 
 
Minősített ajánlattevők (12.§) 
A Közbeszerzések Tanácsa vezeti a minősített ajánlattevők listáját. A minősítés szempontjait 
a Közbeszerzések Tanácsa határozza meg, és közzé teszi a Közbeszerzési Értesítőben. A 
hazai minősített ajánlattevő jogosult a közbeszerzési eljárásban a jegyzék szerinti igazolást 
benyújtani. 
 
Az ajánlat (70.§) 
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó 
kötelezettségként vállalja a 305. § (1)–(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti előírások érvényesítését. 
Ajánlattevő az lehet, akire a 63. § (1)–(7) bekezdése szerinti kizáró okok nem vonatkoznak. 
Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó 
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 
 
Ajánlattételi határidők (74.§) 
Az ajánlat benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi határidő) az ajánlatkérő nem 
határozhatja meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított 
ötvenkét napnál rövidebb időtartamban. 
Harminchat nap lehet a határidő, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívást tartalmazó 
hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét 
hónapon belül előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az 
tartalmazta az ajánlati felhívás hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó 
hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is. 
Huszonkét napra rövidíthető az ajánlattétel határideje, feltéve hogy a hirdetményt elektronikus 
úton adják fel. 
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Az ajánlatok elbírálása (81.§- 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését 
követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges 
körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a 
teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné 
kell nyilvánítania. 
 
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 
ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az 
ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak 
és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
Az ajánlat érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta 
rendelkezésre; 
c)az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 
követelményeknek (10. §); 
d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; 
e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 
alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek; 
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (4) bekezdése]; 
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése]. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek 
alvállalkozója) 
a) a kizáró okok (60–61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát; 
b) részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be. 
 
Eredménytelen az eljárás, ha 
a) nem nyújtottak be ajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot; 
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása 
miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja; 
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan 
sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; 
f) a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; 
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától. 
 
Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról, az eredményhirdetés (93.§) 
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Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni kizárásáról, a szerződés teljesítésére 
való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb 
okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést 
követő öt napon belül. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. 
Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia és azt 
követően az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetnie (a továbbiakban együtt: 
eredményhirdetés). Az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított 
harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül, az ajánlati felhívásban 
meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni. 
 
A KÉT SZAKASZBÓL ÁLLÓ ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI (100.§-121.§) 
 
A részvételi szakasz (100.§) 
 
Két szakaszból áll a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, 
továbbá a versenypárbeszéd. 
Az ilyen eljárás első – részvételi – szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre 
jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a 
szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. 
 
Az eljárás megindítása, a részvételi felhívás (101.§) 
A két szakaszból álló eljárás részvételi felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő külön 
jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. 
A részvételi felhívásra a nyílt eljárás ajánlati felhívással kapcsolatos rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
Az ajánlatkérő – a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásának elősegítése érdekében – a 
meghívásos és a tárgyalásos eljárásban részvételi dokumentációt készíthet, a 
versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. 
 
Sem a részvételi, sem az ajánlattételi szakaszban nem vehet részt, aki a kizáró okok hatálya 
alá tartozik.  
A részvételi határidő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától 
számított harminchét napnál rövidebb nem lehet. A részvételi határidő legkevesebb 
harminchét napos időtartamát legfeljebb hét nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy a 
részvételi felhívást tartalmazó hirdetményt elektronikus úton, külön jogszabályban 
meghatározott módon adja fel az ajánlatkérő. 
 
A részvételi szakasz eredményhirdetése (116.§) 
Az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni kizárásáról, a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, a részvételi jelentkezésének 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő öt 
napon belül. 
Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni a részvételi 
jelentkezésekről, amelyben a részvételre jelentkezők alkalmasságát, illetőleg alkalmatlanságát 
a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok alapján kell indokolni. 
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A részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia 
és azt követően a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetnie. A 
részvételi szakasz eredményét legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontástól számított 
harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül, a részvételi felhívásban 
meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni. 
 
Az ajánlattételi szakasz, az ajánlattételi felhívás (119.§) 
Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül 
az ajánlatkérő köteles – a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás szabályainak és a részvételi 
felhívásnak megfelelően kiválasztott – alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli 
ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 
Az ajánlattétel határideje legalább 40 nap. 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd esetén az ismertetőben meghatározott 
feltételeknek is. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha az ajánlattételi határidő lejártát 
követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges 
körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a 
teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelennek 
kell nyilvánítania. 
 
A MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS (122.§) 
 
A két szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő 
nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított negyven 
napnál rövidebb időtartamban. 
Az ajánlatkérő meghatározhatja az ajánlattevők keretszámát azzal, hogy a részvételre 
jelentkezők közül legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben 
érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. 
A keretszámnak legalább öt ajánlattevőt kell magában foglalnia. A keretszámnak a 
közbeszerzés tárgyához kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a valódi 
versenyt. 
Ha az ajánlatkérő keretszámot határoz meg, azt a részvételi felhívásban kell megadnia az 
alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám felső határát 
meghaladja az alkalmas jelentkezők száma. A rangsorolást a jelentkező szerződés 
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának igazolása körében lehet 
meghatározni. 
 
Ha az ajánlatkérő nem határozott meg keretszámot, az összes alkalmas jelentkezőt köteles 
ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot. 
 
A VERSENYPÁRBESZÉD (123.§) 
Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha 
a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározása nem 
lehetséges az adott helyzetben olyan részletességgel, ahogyan az a nyílt, vagy a meghívásos 
eljárásban szükséges volna, 
b) a szerződés típusának, jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározása nem lehetséges 
olyan részletezettséggel, ahogy az a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges volna. 
Ez a körülmény azonban nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából. 
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A versenypárbeszédben az ajánlatok bírálati szempontja kizárólag az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 
A versenypárbeszédben az ajánlatkérő és egy vagy több részvételre jelentkező közötti 
párbeszéd arra irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a szerződéskötéshez szükséges 
részletességgel meghatározni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki 
leírást, illetve a szerződés típusát vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeit. 
A versenypárbeszéd ajánlattételi szakaszában az ajánlattevők először megoldási javaslatokat 
készítenek, amelyekről az ajánlatkérő – az ajánlattételi felhívás szerint egy vagy több 
fordulóban – párbeszédet folytat velük. Ezt követően teszik meg végső ajánlataikat, amelyeket 
az ajánlatkérő elbírál. 
 
A versenypárbeszéd ajánlattételi szakaszában nem érvényesül az ajánlattételi határidőkre 
előírt legrövidebb időtartam, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre – az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő – megfelelő ajánlattételéhez. 
A versenypárbeszédben a végső ajánlat megtételéig nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg 
az ajánlatkérőnek ajánlati kötöttsége. 
 
A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS (124.§) 
A tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével vagy anélkül indul. 
 
Az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat 
a) ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a eredménytelen volt, feltéve, 
hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetőnek a feltételei időközben lényegesen 
nem változtak meg; 
b) kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás természete 
vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó 
(mindenre kiterjedő) meghatározását; 
c) építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból 
szükséges; ez az eset azonban nem alkalmazható, ha megalapozza a piacképességet, illetőleg 
a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; 
d) szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás természete miatt a szerződéses 
feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt 
vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, így különösen a szellemi 
szolgáltatások és a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében. 
 
A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő meghatározhatja az 
ajánlattevők létszámát vagy keretszámát azzal, hogy a részvételre jelentkezők közül legfeljebb 
a létszámnak megfelelő vagy a keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben 
érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. 
A létszám, illetőleg a keretszám alsó határa nem lehet kevesebb háromnál. 
 
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 
a) a nyílt vagy a meghívásos eljárás, illetve a meghívásos vagy hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárás azért volt eredménytelen, mert egy ajánlattevő sem jelentkezett, 
feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem 
változtak meg, és minderről az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére – a 
Közbeszerzések Tanácsán keresztül – tájékoztatást adni; 
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b) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos 
jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni; 
c) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt 
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget 
indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából. 
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás 
vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha 
a) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt 
kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési 
beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez.  
b) olyan új építési beruházásra, illetőleg szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a 
korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő, feltéve, hogy az új építési 
beruházás, illetőleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi 
szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték. 
Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított 
három éven belül lehet indítani. 
 
Gyorsított eljárás (136.§) 
Gyorsított eljárást a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
esetében lehet alkalmazni, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők nem 
lennének betarthatók. 
Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító 
hirdetményben meg kell adnia. 
A gyorsított eljárásban a részvételi határidő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény 
feladásának napjától számított tizenöt napnál nem lehet rövidebb. 
Amennyiben a részvételi felhívást tartalmazó hirdetményt az ajánlatkérő elektronikus úton 
adja fel, a részvételi határidő tíz napnál nem lehet rövidebb. 
A gyorsított eljárásban az ajánlatkérő meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidőt nem 
határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál 
rövidebb időtartamban. 
 
Keretmegállapodásos eljárás (136/A.§) 
Az eljárásban egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között jön létre a 
megállapodás, amelynek során rögzítik egy adott időszakra (legfeljebb négygy évre) a 
közbeszerzésre irányuló fontosabb feltételeket. 
 
 
Különös közbeszerzési eljárás a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban 
működőegyes ajánlatkérők esetében (161.§) 
A különös közbeszerzési eljárások ajánlattevői köre a közszolgáltatók. E §-sal kezdődnek az ún. 
közszolgáltatónak, közműnek minősülő ajánlatkérők – közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó 
értékű – közbeszerzéseit szabályozó rendelkezések (V. fejezet; 161–239. §). A törvény különös 
közbeszerzési eljárásnak nevezi ezen ajánlatkérői kör közbeszerzési eljárásait, megkülönböztetendő a 
klasszikus ajánlatkérői kör általánosnak nevezett közbeszerzési eljárásaitól. 

A közszolgáltatókra is a klasszikus ajánlatkérői kör tekintetében irányadó szabályokat rendeli 
alkalmazni, differenciáltabb szabályozási elvek megvalósításával, külön-külön szabályozza a két 
alanyi kör közbeszerzéseit, rugalmasabb szabályozást állapítva meg – a közösségi jogból következően 
– a közszolgáltatók esetében. További eltérés, hogy csak meghatározott ágazatokban tevékenykedő 
egyes közszolgáltatókat von a közbeszerzési szabályozás hatálya alá, nevezetesen a vízügyi, az 
energia-, a közlekedési és a távközlési (az elektronikus hírközlési) ágazatokban működő, 
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meghatározott tevékenységet végző egyes szervezeteket. Ennek magyarázata szintén a közösségi jogból 
következik: a 93/38/EGK irányelv hatálya csak ezen ágazatokra terjed ki.  

A közszolgáltatónak minősülő ajánlatkérők az V. fejezet szerinti közbeszerzési szabályokat kizárólag 
azokra a közbeszerzésekre kötelesek alkalmazni, amelyek közvetlenül összefüggenek az ajánlatkérő 
által végzett releváns tevékenységgel [168. § (1) bekezdés a) pont, 168. § (4) bekezdés]. A 168. § (4) 
bekezdése nyújt eligazítást abban, hogy mikor tekinthető a közbeszerzés az ajánlatkérő által végzett 
releváns tevékenységgel (163. §) közvetlenül összefüggőnek. 
A közszolgáltatókra vonatkozó különös közbeszerzési eljárási szabályok a klasszikus ajánlatkérői 
körre alkalmazandó szabályokhoz (az általános eljárási rendhez) képest rugalmasabbak, nagyobb 
mozgásteret adnak ezen ajánlatkérői körnek (pl. a különböző eljárási fajták közötti szabad választás 
lehetősége, keretmegállapodás alkalmazása). E rugalmasabb szabályozás lehetősége a közösségi 
jogból következik. 
 

A különös közbeszerzési eljárásokban is az általános eljárásban ismertetett eljárásfajták 
léteznek, azonban az itt alkalmazott más (általában magasabb) értékhatárok az általánostól 
eltérő szabályok alkalmazását vonják maguk után. 

 

 
18. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS 

RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 

 
 
Építési beruházások esetében a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó általános 
követelményeket kell betartani, és azokkal összhangban a sajátos többlet előírásokat jelentő 
építésügyi, építészeti és egyéb műszaki követelményeket is. 
 
Az építési beruházás koncepcióját, célját, tárgyát építészeti, műszaki, környezetvédelmi és 
gazdasági szempontok figyelembevételével az ajánlatkérő határozza meg, a tervezett 
beruházás összetettségétől függően előtanulmányokkal (különösen vázlatterv, tanulmányterv, 
megvalósíthatósági tanulmány, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány) alátámasztva. 
 
A rendelet előírásait az építési koncesszió esetében is megfelelően alkalmazni kell. 
Építési koncesszió esetében a közbeszerzés tárgyának megadása során az ajánlatkérő köteles 
meghatározni azokat a kötelezettségeket is, amelyek a koncessziós jogosultat az építmény 
hasznosítási jogának átengedése időtartama alatt terhelik (így például üzemeltetés, fenntartás, 
fejlesztés). 
 
Az építési beruházások műszaki tartalma (3.§) 
 
Építési beruházás alatt a Kbt.-ben így meghatározott fogalmat kell érteni, amely műszaki 
tartalma szerint lehet: 
a) a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó valamely 
építési munka, illetve meglévő építményen végzett valamely építési munka, részmunka 
aa) kivitelezése, vagy 
ab) kivitelezése és ezen munkarész részbeni vagy teljes tervezése együtt; 
b) új építmény, illetve ezek együttesének 
ba) kivitelezése, vagy 
bb) kivitelezése és részbeni vagy teljes tervezése együtt; 
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény kivitelezése. 
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A fenti felsorolás ab), valamint bb) alpontjában meghatározott esetekben a tervezésre és a 
kivitelezésre együttesen, egy közbeszerzési eljárás folytatható le, kivéve, ha külön jogszabály 
a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást megelőzően tervpályázati eljárás lefolytatását 
teszi kötelezővé. 
Építési munkák kivitelezés esetén – ha az ott meghatározott építési munka építésügyi (vagy 
egyéb) hatósági engedélyköteles – az ajánlatkérő csak jogerős és végrehajtható építési 
(létesítési) engedély birtokában indíthatja meg az eljárást,  
kivétel ez alól: 
- az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból támogatott – az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti – sajátos építményfajta 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás, ha az ajánlatkérő az eljárást az építési (létesítési) 
engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően megindíthatja. Ebben az 
esetben a jogerős építési (létesítési) engedélynek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 
rendelkezésre kell állnia, továbbá 
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső építési 
beruházás.!!!!  
 
Vízilétesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérés vízjogi 
létesítési engedély beszerzésére, kivitelezési terv elkészítésére, valamint kivitelezésre 
együttesen is vonatkozhat. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben meghatározott tevékenységek 
végzéséhez szükséges építmények megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén az 
ajánlatkérés építési engedély beszerzésére, kivitelezési terv elkészítésére, valamint 
kivitelezésre együttesen is vonatkozhat. 
 
Az ajánlatkérő a szakági, üzemeltetési, engedélyezési vagy garanciális szempontból szorosan 
összetartozó részeket az eljárás során nem bonthatja meg, továbbá az alvállalkozók 
bevonásának szempontjából sem választhatja szét.  
 
A beruházás-lebonyolító (6.§) 
Az ajánlatkérő az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásba beruházás-lebonyolítót 
bevonhat. 
A beruházás-lebonyolító feladatköre hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, működése során a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval szükség szerint együttműködhet. 
 
A dokumentáció (7.§) 
Ha a közbeszerzés tárgya a kivitelezés, az ajánlatkérőnek a dokumentációt azokban az 
esetekben is el kell készítenie, amelyekben a Kbt. egyébként nem teszi kötelezővé a 
dokumentáció készítését. (a dokumentáció műszaki tartalmára vonatkozó követelményeket a 
Korm. rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.) 
 
A dokumentációban az ajánlatkérőnek – a Kbt. -vel összhangban – részletesen meg kell 
határoznia, hogy az építési beruházás során, illetve a tervezett és felhasznált anyagokra, 
késztermékekre és berendezésekre vonatkozóan mely szabványok alkalmazását kívánja meg, 
és az azoknak való megfelelőség igazolása milyen módon történik, ha annak módját 
jogszabály nem írja elő. 
Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban 
a) a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására legfeljebb a szerződéses ellenérték 
5%-ának, 
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b) a szavatossági kötelezettségek teljesítésének biztosítására legfeljebb a szerződéses 
ellenérték 3%-ának megfelelő mértékű biztosítékot írhat elő. 
Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban a fenti 
biztosítékokon és az előleg visszafizetési biztosítékokon túlmenően – legfeljebb a szerződéses 
ellenérték 7%-ának megfelelő mértékű, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó további 
biztosítékot írhat elő. 
 
Az ajánlatkérő által érvényesítendő követelmények (8/A.§) 
Az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati 
szempontja kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 
Az ajánlatkérő az ajánlat megítélésére az ellenszolgáltatás mértéke mellett legalább még két 
feltételt köteles bírálati részszempontként megjelölni, amely a dokumentációban 
meghatározottnál kedvezőbb 
a) minőség, 
b) környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok, 
c) fenntartási, üzemeltetési költségek, 
d) jótállás időtartam, 
e) teljesítési határidő 
teljesítése lehet. 
Az ajánlatkérő további – a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel 
kapcsolatos, mennyiségileg vagy más módon értékelhető – részszempont meghatározására is 
jogosult. 
 
A műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások sajátos 
szabályai (10.§-15.§) 
 
Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásnak minősül az olyan építési beruházás, amellyel 
kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(a továbbiakban: KÖH) hatósági jogkörébe tartozik. 
 
Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 7. 
§-a szerinti dokumentálási és megőrzési kötelezettség az építésügyi, kulturális 
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos kutatási dokumentumokra is 
vonatkozik. 
Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházás esetén az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az 
eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek tekintetében az minősül a közbeszerzés 
tárgya szerint megfelelő szakértelemmel rendelkezőnek, aki/amely a külön jogszabályban 
meghatározott szakmagyakorlási feltételeknek megfelel. 
 
Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás esetében az ajánlatkérő köteles az ajánlati 
(részvételi) felhívásban előírni, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat. 
Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a 
következő feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a 
megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, továbbá csatolja azokat a 
dokumentumokat, amelyek az érintett személyeket (szervezeteket) e feladat ellátására 
feljogosítják: 
a) felelős műszaki vezető; 
b) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul; 
c) műemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges. 
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A tevékenységeket csak olyan személyek láthatják el, akik megfelelnek a külön jogszabály 
szerinti szakmagyakorlási feltételeknek. 
 
Az ajánlatkérő az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése 
körében kizárólag műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel 
kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési 
beruházásra vonatkozó igazolást jogosult elfogadni. 
A műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárások során az 
ajánlattevő nem tilthatja meg olyan adatok nyilvánosságra hozatalát, melyek összefüggenek 
az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó e rendelet szabályainak való megfelelésével, illetve 
amelyekből megállapíthatóak azok a technológiák, munkamódszerek, melyekkel a 
műemlékekkel kapcsolatos munkálatokat végezni kívánja. 
 
1. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez 

 

A kivitelezésre irányuló építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma 

 

I. Általános követelmények 

 
1. A dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat 

és a hozzá tartozó dokumentáció alapján készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 
 
2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, 

tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel: 
a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, 

mennyiségét, 
b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket, 
c) az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, 
d) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő 

munkákat. 
 
3. A dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő 

szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges 
szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni. 

 
4. A dokumentáció lehet e jogszabálynak megfelelő kiviteli dokumentáció is. 
 

II. Részletezett követelmények 

 
1. Alapadatok, okiratok: 
a) Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 
aa) az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése, 
ab) az építési munkahely megjelölése, 
ac) az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, 

befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.), 
ad) az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.), 
ae) az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. 
b) Előzmény okiratok (másolatban): 
ba) jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély, 
bb) felmentések, valamint eltérési engedélyek. 
c) Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 
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ca) az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom 
folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- 
és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), 

cb) a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli tervek stb. 
rendelkezésre bocsátása). 

 
2. Közbeszerzési műszaki leírás a Kbt. 58. §-a és 190. §-a szerint: 
a) Az építmény, az építési munka általános leírása: 
aa) telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb., 
ab) az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok 

kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása. 
b) A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, 

rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: 
ba) az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények 

meghatározásával, 
bb) részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat, 
bc) megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét. 
c) Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. 
 
3. Műszaki tervek: 
a) helyszínrajz(ok), mely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett 

építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, illetve energia- és közműhálózataik 
összefüggéseinek áttekintését, 

b) általános tervek – alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, keresztszelvények, 
nézetek stb., melyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései 
stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, illetve a kivitelezéshez szükséges további részlet 
és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők, 

c) részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, melyek az 
általános terveken kellően nem ábrázolhatók. 

 
4. Költségvetési kiírás. 
 
 

2. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez 

 

Műemlékekkel kapcsolatos követelmények 

 
a) A műemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén kivitelezésre irányuló ajánlatkérési műszaki 

dokumentáció az 1. számú melléklet I. és II. fejezetében foglaltakon felül tartalmazza az építési engedélyben 
jóváhagyott következő dokumentumokat: 

aa) építéstörténeti összefoglalás, 
ab) archív tervek és fényképek másolata, 
ac) kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok). 
b) Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is 

tartalmaz, az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a következő 
dokumentumokat: 

ba) a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal, 
bb) az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja, 
bc) az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása, 
bd) az esztétikai helyreállítási javaslat, 
be) a kezelések várható eredményei és kockázata. 
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19. A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉRNÖKÖK, VALAMINT ÉPÍTÉSZEK 
SZAKMAI KAMARÁIRÓL 

[1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉNY] 
 
 

Általános rendelkezések (1.§) 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott  
• építészeti-műszaki tervezési,  
• tervellenőri,  
• településtervezési, valamint  
• építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői,  

tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) csak az 
folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik.  
Törvény, vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet az engedélyezéshez 
kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet kamarai tagsághoz kötheti. 
 
Kamarai tagsági viszony létesítése alól vannak kivételek. A kivételeket kormányrendelet, 
illetve a kamrai törvény írhatja elő, jelenleg ezek a következők: 
- E törvény rendelkezése alapján kamarai tagság nélkül tervezhet - az érintett személy 
lakóhelye, illetve az adott szakterület szerint illetékes kamara engedélyével - az adott 
tervezési szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
személy, kivételes esetben saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozói számára.  
- Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illetve építészeti tevékenységet azok a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek, akik szakmájukat 
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire 
figyelemmel – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni. Ezen 
személyekre e törvény etikai-fegyelmi rendelkezéseit a 34. §-ban meghatározott eltéréssel kell 
alkalmazni. 
 
A mérnöki, illetve építészeti tevékenységet a kamara tagja az ország egész területén 
végezheti. 
Az országos és a területi kamara jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára,  

 
A kamara törvény által létrehozandó tagozatai (2.§.) 
Az országos kamarákon belül a 
a) Magyar Mérnöki Kamara legalább: 
- építési,  
- tartószerkezeti,  
- épületgépészeti,  
- közlekedési,  
- hírközlési,  
- vízgazdálkodási, vízépítési,  
- környezetvédelmi,  
- földmérő és térképészeti,  
- erdészeti és faipari, mezőgazdasági,  
- gépészeti, 
- hő- és villamosenergetikai,  
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- gázipari,  
- elektrotechnikai,  
- munkabiztonsági szakterületeken, illetve  
- a jogosultsághoz kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken,  
b) a Magyar Építész Kamara legalább: 
- terület- és településrendezési,  
- táj- és kertépítészeti, belsőépítészeti és  
- műemlékvédelmi szakterületeken szakmai tagozatokat hoz létre . 

 
A területi kamara (2.§-3.§) 

 
A kamarai törvényben szabályozott kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes 
személyek által létrehozott területi mérnöki, illetve építész kamarák (a továbbiakban együtt: 
területi kamara) nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel 
rendelkező köztestületek, amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők. 
A területi kamarák az alapszabályukban (a továbbiakban: területi alapszabály) meghatározott 
módon és feltételek szerint helyi csoportokat alakíthatnak, melyek ellátják a területi kamara 
által rájuk átruházott kamarai feladatokat. A területi kamara alapszabálya a helyi csoportokat 
jogi személyiséggel ruházhatja fel. 
A területi kamara tagja jogosult hivatalos irataiban kamarai tagságának tényét feltüntetni. 
 
A területi kamara a törvényben meghatározott mérnöki, illetve építészeti tevékenység 
jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az alábbi 
közfeladatokat látja el: 
 
a) névjegyzéket vezető szervként az adott tevékenység folytatására való jogosultságot 
szabályozó kormányrendeletben meghatározottak szerint első fokon engedélyezi a mérnöki, 
illetve építészeti tevékenység, valamint külön törvény vagy kormányrendelet alapján az egyéb 
szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és vezeti az e tevékenységek folytatására 
jogosultak névjegyzékét, 
b) figyelemmel kíséri, hogy az a) pont szerinti tevékenységet csak az arra jogosultak 
végezzék, ennek keretében érdekeltsége területén 
ba) a tervező jogosultságának megállapítása céljából – a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (1992 évi 63. törvény) rendelkezéseit is 
figyelembe véve: 

• az építési engedélyek nyilvántartásába betekinthet, 
• az építésügyi- és az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére, vagy ha ezt a területi 

kamaráknál folyamatban lévő eljárás indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt 
nyilváníthat, 

• az építésfelügyeleti hatóságok éves ellenőrzési ütemtervének tartalmára javaslatot tehet, 
továbbá 

• az építésügyi-, illetve az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzéseiben, célvizsgálataiban 
részt vehet, 
bb) az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet, 
bc) szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményezhet; 
c) ellenőrzi, hogy tagjainak tevékenysége és annak minősége megfelel-e a vonatkozó 
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek, szükség esetén saját 
hatáskörben eljár, vagy az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez, 
d) kivizsgálja a tagjait és a névjegyzékbe vett szakmagyakorlókat érintő szakmai és etikai 
panaszokat, eljár a panaszok okának megszüntetésében, 
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e) együttműködik a tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint a 
helyi önkormányzati szervekkel, 
f) a megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve közreműködik a mérnöki, illetve építészeti 
tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és működtetésében, 
g) igazolja az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges építésügyi műszaki 
szakértői jogosultság meglétét, 
h) értesíti az igazságügyért felelős minisztert az igazságügyi szakértői tevékenység 
folytatására jogosult tagja kamarai jogviszonyának felfüggesztéséről, megszűnéséről és a 
megszűnés okáról, továbbá az a) pont szerinti szakértői tevékenységre való jogosultság 
megszűnéséről, 
i) ellátja a törvény által ráruházott feladatokat. 

 
A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó mérnöki, illetve 
építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben. Ennek keretében: 
a) támogatja a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét, 
b) együttműködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi 
érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, ezen belül a műszaki tudományos 
egyesületekkel, valamint más köztestületekkel, 
d) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, 
tervpályázatok kiírását és lebonyolítását. 
 
A területi kamara önigazgatási feladatkörében: 
a) megalkotja – e törvény és az országos alapszabály keretei között – a területi alapszabályt, 
b) tagjaival szemben első fokon etikai-fegyelmi eljárást (a továbbiakban: fegyelmi eljárást) 
folytat le, 
c) nyilvántartást vezet tagjairól és tagjelöltjeiről, ennek során a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a személyes adatvédelemre 
vonatkozó szabályai szerint jár el, 
d) tagjai mérnöki, illetve építészeti tevékenységével kapcsolatban egyéb szolgáltatásokat 
nyújt. 
 
A területi kamara szervei (4.§): 
a) a taggyűlés, 
b) az elnökség, 
c) a felügyelő bizottság, 
d) az etikai-fegyelmi bizottság, 
e) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok, 
f)titkárság. 
 
A területi kamara legfelsőbb szerve a taggyűlés. (5.§) 
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) e törvény keretei között a területi alapszabály elfogadása, módosítása; 
b) a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló döntés; 
c) a területi kamara elnökének – ha a taglétszám indokolja: alelnökének –, elnökségének és a 
bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása; 
d) az országos kamara küldöttgyűlésébe az országos alapszabályban meghatározott számú tag 
után egy-egy küldött, valamint pótküldöttek megválasztása; 
e) a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervének és éves költségvetési 
beszámolójának, valamint a területi ügyintéző szervek éves tevékenységéről készített 
beszámolóknak az elfogadása. 
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Az országos kamara (MMK) (11.§-12.§) 
A területi kamarák az e törvényben szabályozott módon hozzák létre az országos mérnöki 
kamarát (Magyar Mérnöki Kamarák), illetve az országos építész kamarát (Magyar Építész 
Kamara) (a továbbiakban együtt: országos kamarák). Az országos kamarák országos feladat- 
és hatáskörrel rendelkező köztestületek, amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők. 
Az országos kamarák országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületek. 
 
1. Az országos kamarák a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása 
és szakmai színvonalának emelése érdekében az alábbi közfeladatokat látják el: 
 
a) másodfokon eljárnak a mérnöki, illetve építészeti tevékenység, valamint külön törvény 
vagy kormányrendelet alapján az egyéb szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével, az 
engedély visszavonásával összefüggő ügyekben, 
b) a területi kamarák adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezetik az a) pont 
szerinti tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét, és biztosítják annak 
nyilvánosságát, 
c) a nemzetközi szakmai előírásokkal összhangban lévő módszertani útmutatók, segédletek, 
irányelvek, kamarai szabályzatok (etikai kódex, versenyszabályzat) kidolgozásával és 
közreadásával elősegítik a mérnöki és építészeti tevékenység fejlődését, 
d) véleményezik a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési 
célokat és azok tartalmát, a képesítési követelményeket, továbbá - az adott felsőoktatási 
intézménnyel való kölcsönös megállapodás alapján - részt vesznek ezek végrehajtásában, 
e) közreműködnek a - szakmai illetékességüket érintő - műszaki szabályozási, 
szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben, 
f) közreműködnek a mérnöki és építészeti tevékenység minőségellenőrzési rendszerének 
kialakításában, és elősegítik annak alkalmazását, 
g) kidolgozzák tájékoztatásul a mérnöki és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a 
hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt, 
h) szervezik a fiatal mérnökök és építészek szakmai gyakorlati képzését, elősegítve az önálló 
tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket, 
i) a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a tevékenységüket kölcsönösen 
érintő ügyekben és tagjaik érdekében együttműködnek egymással, valamint más szakmai, 
illetve gazdasági kamarákkal, 
j) jogosultak - a kamarai tagsághoz szükséges - olyan felsőfokú szakképesítések elfogadására, 
amelyek jogszabályban nem meghatározottak, illetve amelyek szakiránya honosítási vagy 
szakképesítési elismerési eljárással nem határozhatók meg egyértelműen, 
k) az elvek és feltételek országosan egységes és következetes értelmezése, illetve alkalmazása 
érdekében - az e törvényben meghatározottakon kívül - szabályzatot dolgoznak ki minden 
olyan ügykörre, eljárásra, amelynek tekintetében jogszabály a kamarák tisztségviselői vagy 
testületei számára mérlegelési jogkört állapít meg. 
l) ellátják a jogosultsági vizsgával, valamint a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos, külön 
jogszabály szerinti feladatokat, 
m) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörükbe utal. 
 
2. Az országos kamarák képviselik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet folytatók 
érdekeit: 
a) elősegítik a mérnöki, illetve építészeti tevékenység társadalmi elismertségének javítását, 
b) figyelemmel kísérik és értékelik a különböző vállalkozási és szervezeti formák működését, 
c) képviselik tagjaiknak a szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos érdekeit, 
d) tájékoztatják a mérnököket, illetve építészeket az aktuális szakmai kérdésekről, a 
pályázatokról, az ösztöndíjakról, a szabad állásokról, 
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e) együttműködnek a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységet érintő kérdésekkel az 
országgyűlési és kormányszervekkel, kapcsolatot tartanak más országok szakmai 
szervezeteivel, 
f) szakmai kérdésekben együttműködnek a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve 
azok szövetségeivel, 
g) véleményezik a mérnökök, illetve az építészek – kamara által képviselt – szakmai 
érdekeket érintő jogszabályok tervezeteit, 
h) véleményezik a külföldi diplomák honosítását, 
i) figyelemmel kísérik és nyilvántartják a tevékenységi körüket érintő országos jelentőségű 
versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását, továbbá külön jogszabályok 
szerint részt vesznek azokban, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságnál eljárást 
kezdeményeznek; 
j) nemzetközi mérnöki, illetve építész szervezetekben képviselik a Magyar Mérnöki Kamarát, 
illetve a Magyar Építész Kamarát. 
 
3. A kamarák szakterületeit érintő – jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó 
intézkedés meghozatalára irányuló – előterjesztések esetében az illetékes kamarának 
véleményezési és az arra jogosultnál kezdeményezési joga van. 
 
4. Az országos kamara önigazgatási feladatkörében: 
a) megalkotja – e törvény keretei között – az országos alapszabályt, 
b) megalkotja az etikai-fegyelmi szabályzatot, 
c) másodfokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le, 
d) a mérnöki és az építészeti tevékenységével kapcsolatban tagjainak – ezen törvény 
felhatalmazása alapján – egyéb, általános szakmai szolgáltatásokat nyújt. 
Az országos kamarák a bírósági nyilvántartásba vételükkel jönnek létre, az alapszabály 
elfogadásának napjára visszaható hatállyal. 
A területi kamarák az országos kamarák létrejöttével válnak azok tagjaivá. 

 
Az országos kamara szervei(12.§): 
 
a) a küldöttgyűlés, 
b) az országos elnökség, 
c) az országos felügyelő bizottság, 
d) az országos etikai-fegyelmi bizottság, 
e) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok, 
f) az országos alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok, 
g) országos titkárság. 
Az országos kamara legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés.  
 
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (14.§): 
a) az országos alapszabály megállapítása, módosítása, 
b) az országos kamara tisztségviselőinek – a főtitkár kivételével – és a bizottságok tagjainak 
megválasztása, 
c) az éves költségvetési terv – ennek részeként az éves tagdíj rendszerének és összegének 
megállapítása és ebből az országos kamara részesedési arányának – meghatározása, továbbá 
az éves költségvetési beszámoló elfogadása,  
d) az etikai-fegyelmi, valamint más országos – önkormányzati – szabályzat elfogadása, 
e) az országos ügyintéző szervek beszámolóinak elfogadása. 
Az országos alapszabály – e törvény keretei között – a küldöttgyűlés részére más kizárólagos 
hatáskört is megállapíthat. 
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A tagsági viszony és a tag jogai (25.§-30.§) 
A kamarai felvételre jogosító feltétel a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó 
egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert diploma. 

 
Kamarai tag az lehet, aki 
a) magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, 
vagy 
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozik, és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy 
c) külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján, és 
d) nem áll büntetőeljárás vagy büntető ügyben hozott ítélet, illetőleg foglalkozástól való 
eltiltás hatálya alatt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
mentesült, 
Nem vehető fel a kamarába: 
a) akit a kamarából kizártak, a kizárástól számított 3 évig, 
b) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll. 
 
Nem tagadható meg a kamarai felvétele annak, aki a felvételre jogosító feltételekkel 
rendelkezik, és nem esik a tiltó rendelkezések hatálya alá. 
A kamarai tag Magyarországon egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és 
területi építész kamara tagja is lehet. 
A kamarai tagot a választása szerinti – a szakképesítése, tevékenysége alapján meghatározott 
– szakmai tagozatba vagy tagozatokba is fel kell venni. 

 
A tag joga, hogy (28.§) 
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a taggyűlésen, 
b) tisztséget viseljen a kamarában, 
c) igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, 
d) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében. 
 
A tag kötelezettsége, hogy (29.§) 
a) megfizesse a területi alapszabályban rögzített határidőig és az országos küldöttgyűlés által 
megállapított mértékű tagdíjat, 
b) megtartsa az alapszabályban és a szabályzatokban foglaltakat, 
c) szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szakmai 
követelményeknek és a kamara által megállapított etikai szabályoknak megfelelően végezze. 
 
Amennyiben a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka 
halmozódik fel, a területi kamara elnöksége a tagsági viszonyt határozatával megszüntetheti. 
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az 
országos kamarához kell benyújtani. Amennyiben a fellebbezéssel egyidejűleg a tag a 
hátralékos tagdíjat maradéktalanul megfizeti, az első fokú határozatot hatályon kívül kell 
helyezni. 
A kamarai tagság felfüggesztése (30.§) 
A területi kamara elnöksége felfüggeszti a tagsági viszonyt, ha 
a) a tag ezt kéri, 
b) a tagot a fegyelmi büntetéssel sújtották. 
A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség 
szünetel. 
A tagjelölt (32.§) 
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A területi kamara – kérelmére – tagjelöltként veszi fel azt a mérnököt, illetve építészt, aki – az 
egyéb feltételek fennállása mellett még nem rendelkezik meghatározott gyakorlati idővel. 
A tagjelölt a területi kamara és a szakmai tagozatok munkájában tanácskozási joggal vehet 
részt. 

 
Etikai és fegyelmi szabályok (34.§) 
 
Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az építészeti, illetve mérnöki tevékenységre 
vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, illetve kamarai szabályzatok rendelkezéseit 
szándékosan vagy gondatlanul megszegi. 
A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok, illetve kamarai 
szabályzatok szerint kell elbírálni. Ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések enyhébb 
elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni. 
A tevékenységüket kamarai tagság nélkül gyakorló személyekkel szemben fegyelmi eljárás 
kizárólag – a kamarai szabályzatok keretein kívül – a szakmai szabályok megszegésével 
elkövetett fegyelmi vétség esetén folytatható le, azzal, hogy 
a) a tagsági viszony legfeljebb egy évig történő felfüggesztése helyett a tevékenység 
folytatásának egy évig történő megtiltása, illetve 
b) a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés helyett a tevékenység folytatásának 
megtiltása fegyelmi büntetés alkalmazható. 
 
A szolgáltatást végző külföldi személyekkel szemben lefolytatott fegyelmi eljárásról – annak 
jogerős és végrehajtható lezárását követően – az illetékes területi kamara értesíti a letelepedés 
helye szerinti eljáró hatóságot. 

A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai nyilvántartásban fel kell tüntetni. A 
bejegyzett büntetést a nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell. 
 
A fegyelmi vétség esetén kiszabható büntetések (34/A.§): 
a) figyelmeztetés, 
b) pénzbírság, amelynek mértéke legfeljebb a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési 
pénzbírság legmagasabb összegének négyszerese, 
c) a kamarai tisztség viselésétől való, legfeljebb egy évig terjedő eltiltás, 
d) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztése, 
e) a kamarából történő kizárás. 
 
A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai tagok nyilvántartásában fel kell tüntetni. 
A bejegyzett büntetést a nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell. 
 
Az eljárás alá vont személy: 
a) megismerheti az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, azokra nyilatkozatot tehet, 
b) az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet, 
c) az eljárás résztvevőihez kérdést intézhet, illetve bizonyítási indítványt terjeszthet elő, 
d) az eljárási cselekményekben részt vehet, 
e) az ügyben eljáró személyekkel szemben összeférhetetlenségi kifogást terjeszthet elő. 
 
A fegyelmi eljárás (34/C.§- 36.§) 
 
A fegyelmi eljárást 
a) első fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa, 
b) másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa 
folytatja le. 
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A fegyelmi eljárást kezdeményezheti 
a) természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet (a továbbiakban együtt: panaszos), 
b) a kamara szerve, tisztségviselője, tagja, 
c) hatáskörében eljárva a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szerv, az 
építésügyi (létesítési) és építésfelügyeleti hatóságok. 
 
Meg kell tagadni a fegyelmi eljárás elrendelését, ha 
a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentett tények alapján fegyelmi 
vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg, 
b) a bejelentésben foglalt tények miatt fegyelmi eljárás van folyamatban vagy már jogerős 
fegyelmi határozatot hoztak. 
Megtagadható a fegyelmi eljárás névtelen bejelentés esetén. 
 
A vizsgálóbiztos az eljárás eredményéről összefoglaló jelentést készít és az iratokat 
indítványával együtt az etikai-fegyelmi bizottság elnökének átadja. 
A vizsgálatot 30 nap alatt be kell fejezni. Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal, a 
területi kamara elnöke által 30 nappal meghosszabbítható. 
 

Az etikai-fegyelmi bizottság a vizsgálat alapján 
a) megszünteti az eljárást, 
b) elrendeli fegyelmi tárgyalás megtartását, 
c) fegyelmi tárgyalás nélküli figyelmeztetés fegyelmi büntetés megállapítását kezdeményezi. 

 
Az etikai-fegyelmi bizottságok működését, valamint a fegyelmi eljárás részletes szabályait e 

törvény keretei között a kamarák fegyelmi szabályzatában, illetve a fegyelmi eljárás 
költségének, a pénzbüntetés befizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályait külön 
szabályzatban kell megállapítani. 
 
Törvényességi felügyelet (38.§) 
 
A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák, és a 
területi építész kamarák (a továbbiakban együtt : kamarák) tevékenysége felett az általános 
törvényességi felügyeletet az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
gyakorolja. Azokban az esetekben, amikor a kamarák törvényességi felügyeletére a sajátos 
építményfajtákra vagy a műemlékekre vonatkozó jogszabályokkal összefüggő tevékenysége 
alapján kerül sor, akkor a miniszter a törvényességi felügyelet körében gyakorolt 
intézkedéséhez – előzetesen – kikéri, illetve figyelembe veszi az illetékes miniszter szakmai 
véleményét. 
A miniszter, mint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
foglaltak szerinti felügyeleti szerv, jogosult hivatalból megvizsgálni a kamarák hatósági 
eljárását és döntését. 
 

20. AZ MMK ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 
[13/2004. (V.15.) MMK KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT] 

 
 

I. ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX 
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A mérnök a műszaki alkotás, létesítmény és termék (a továbbiakban mű) létrehozásával 
jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához.  Munkája nemcsak a 
most élők, hanem jövő nemzedékek életének minőségére is közvetlenül kihat. Ezért hivatását 
felelősséggel csak akkor gyakorolhatja, ha munkájában a magas szintű szaktudás elvszerű 
erkölcsi magatartással párosul. Ezt kívánja meg tőle a társadalom, ezt várják el a munkaadói, 
munkatársai és ügyfelei, de ezt követeli meg szakmai érdeke is. A mérnök a területi mérnöki 
kamara tagjaként, mind hazánkban, mind külföldön, magatartásában, munkájában és minden 
megnyilvánulásában őrizze a nemzeti érdekeket és értékeket. 
 
Etikus minden olyan tevékenység, amely - a tételes (jogi) törvénynek megfelelően és azokon 
túlmenően - az anyagi és szellemi javaknak a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele 
melletti gyarapításával a közösségi és egyéni élet minőségének emeléséhez hozzájárul. Nem 
etikus, azaz etikai vétségnek minősül e Mérnöki Etikai Kódexben részletezett minden olyan 
rosszhiszemű, illetve hanyag tevékenység, amely az említett értékteremtést felróhatóan 
károsítja, gátolja, vagy elmulasztja. Szakmai fegyelmi vétség minden olyan magatartás, amely 
sérti a szakmai szabályokat kötelezőnek elfogadott követelményeket. 
 

A. ALAPVETŐ ELVEK 
1. § 

 
A mérnök hivatásának gyakorlása során az emberek biztonságát, egészségét és jólétét, a 
természeti környezet és az emberek javainak ésszerű védelmét tekintse minden másnál 
fontosabb feladatának. 
 
A mérnök: 

a) tájékoztassa munkaadóját, illetve ügyfelét és szükség esetén a Magyar Mérnöki Kamarát, 
illetve az illetékes szerveket is, ha szakmai döntését oly módon másítják meg, hogy az az 
emberek biztonságát, egészségét, tulajdonát, vagy jólétét veszélyezteti, 

b) csak olyan műszaki dokumentáció készítésére adhat megbízást, készíthet el, vagy hagyhat 
jóvá, amely az érvényben lévő szabályozásokkal összhangban van és az emberek egészsége, 
tulajdona és jóléte szempontjából kellően biztonságos, 

c) a természeti környezetbe csak körültekintően, mérnöki igényességgel és etikusan 
avatkozzék be, 

d) tisztelje az elődök alkotásait, mint műszaki kulturális értékeket, 
e) a hivatalos minőségben tudomására jutott tényeket, adatokat, vagy információkat ne hozza 

nyilvánosságra az ügyfél, vagy a munkaadó előzetes beleegyezése nélkül, kivéve, ha a 
törvény, vagy jelen Kódex erre felhatalmazza, vagy kötelezi, 

f) ne engedje meg, hogy saját, vagy vállalkozása nevét olyan személlyel, vagy szervezettel 
összefüggésben használják, vagy hozzák üzleti kapcsolatba, amelyről joggal feltételezhető, 
hogy csalárd, tisztességtelen üzleti, szakmai tevékenységbe bonyolódott. Ha ez mégis 
megtörtént, szerepét az etikai szabályok betartásával tisztázza, 

g) tevékenysége során a lehetőségeket és adottságokat figyelembe véve a gazdasági hatékonyság 
szempontjait maximálisan érvényesítse az általa létrehozott műszaki alkotástól, létesítménytől 
és terméktől elvárt funkcionális igények kielégítésekor, 

h) akinek tudomására jut jelen Kódexnek bármely vélhető megszegése, az az erre vonatkozó 
információ, vagy az elvárt közreműködés biztosításával működjék együtt a Magyar Mérnöki 
Kamarával annak megszüntetésében, 

i) hasson oda, és munkatársaitól követelje meg, hogy a gyakorlati munka során esetleg 
előforduló és ismertté vált hibák ügyében intézkedés szülessen. 
 

2. § 
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A mérnök tevékenységében ne lépje túl saját illetékességének határait.  
A mérnök: 

a) csak akkor vállalhat el valamilyen megbízást, illetve fejthet ki tevékenységet, ha az adott 
szakterületre vonatkozó szakképzettséggel, és speciális szakmai gyakorlattal, jogosultsággal 
rendelkezik, 

b) nem írhat alá olyan tervet, vagy dokumentációt, amelyben nem illetékes, sem olyan tervet, 
vagy dokumentációt, amely nem irányításával és ellenőrzésével készült, 

c) csak akkor fogadhat el megbízást és vállalhat felelősséget egy teljes mű koordinálására, csak 
akkor írhatja alá és hitelesítheti az egész mű dokumentációját, ha annak minden egyes 
műszaki részét az ezt kidolgozó és megfelelő képesítéssel, valamint jogosultsággal rendelkező 
mérnök aláírta és hitelesítette. 
 

3. § 
 

A mérnök legyen tárgyilagos és ragaszkodjék az igazsághoz szakmai közleményeiben, 
állásfoglalásaiban és igazolások kiadásakor. 
A mérnök: 

a) műszaki ügyekben bármely érdekelt fél által kezdeményezett, vagy megfizetett állásfoglalást, 
bírálatot, érvelést csak úgy nyilvánítson, hogy előrebocsátott magyarázattal egyértelműen 
megnevezi azt az érdekelt felet, akinek a képviseletében beszél, ezzel nyilvánosságra hozva az 
üggyel kapcsolatos minden esetleges érdekeltségét, 

b) szakmai véleményt akkor nyilvánítson ki, ha véleménye a tények megfelelő ismeretén és 
tárgyi illetékességén alapul, 

c) minden általa ismert, illetve megismerhető adat feltárásával adjon hiteles véleményt, 
d) se tudatosan, se gondatlanul ne csoportosítsa olyan módon az adatokat, hogy emiatt a tudomány, illetve a 

gyakorlat aktuális állásától eltérő következtetések származhassanak, 
e) lényeges tények későbbi felmerülése esetén vizsgálja felül korábbi – nem mindenben helytállónak bizonyuló – 

számításait, illetve megállapításait, 
f) törekedjék egyértelmű állásfoglalásra, illetve eredmény(ek)re jutni. Ha ez tényszerűen lehetetlen volna, akkor 

jelölje meg a bizonytalan vagy nehezen értelmezhető részletek okait, a pontosítás lehetőségeit vagy 
lehetetlenségét és a megoldás(ok) ajánlható változatait, 

g) vita esetén úgy tartson kapcsolatot az ügyben érdekelt felekkel, hogy eljárásának, illetve eredményeinek 
hitelessége és elfogulatlansága ne lehessen kérdéses, 

h) világosan és félreérthetetlenül utasítson vissza bármilyen formájú részrehajlásra irányuló befolyásolási kísérletet 
(vagy ilyenként értelmezhető célzást, ráutaló magatartást) és erről – adott esetben – az ellenérdekű fele(ke)t is 
tájékoztassa, 

i) mérnöki tevékenységével, munkatársaival kapcsolatos igazolásában, önként vagy felkérésre tett nyilatkozatában 
ragaszkodjon a tényekhez és azok teljeskörű feltárásához, valamint az abban elvállalt kötelezettsége 
teljesítéséhez. 
 

4. § 
 

A mérnök szakmai ügyekben mindenkor kifogástalan, elfogulatlan korrekt magatartást 
tanúsítson.  
A mérnök: 

a) munkaadójának, illetve megbízójának tárjon fel minden általa ismert, érdekellentétet. A 
megfelelő időben tájékoztassa őket minden üzleti kapcsolatról, amely befolyásolhatja 
döntéseinek függetlenségét, vagy munkájának minőségét, 

b) pénzbeli, vagy egyéb ellenszolgáltatást egyazon tevékenység, illetve mű keretében, vagy 
ehhez kapcsolódóan végzett munkájáért egyidejűleg több féltől csak valamennyi érdekelt fél 
teljeskörű tudomásával és egyetértésével fogadhat el, 
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c) se közvetlenül, se közvetve ne igényeljen, ne fogadjon el pénzbeli, vagy más ellenértéket 
harmadik féltől, vagy azok képviselőitől munkáltatója, vagy megbízója olyan munkájával 
kapcsolatban, amelyért ő a felelős, 

d) személyes előnyért ne tegyen szakmailag kifogásolható és etikátlan engedményt a 
munkaadója, vagy megbízója részére még akkor sem, ha ezzel állását, vagy megbízását 
veszélyezteti, 

e) hatóság, vagy más szervezet tagjaként, tanácsadójaként, különösen köztisztviselőként, illetve 
közalkalmazottként ne vegyen részt olyan szakmai munkákat illető döntések meghozatalában, 
amelyek kidolgozásában mérnöki működése során maga, vagy vállalkozása részt vett, és ne 
hozzon olyan döntést, illetve ne befolyásolja olyan döntés meghozatalát, amely cselekménye 
nyomán, vagy következtében ő maga, közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § (b) bek.) vagy olyan 
vállalkozás, amelyiktől jövedelemhez jut, bevételre tesz szert, 

f) A mérnök ne vállaljon olyan szakmai munkát (tervezést, szakértést, földmérést, stb.), 
amelynek elrendelt egyeztetésében (pl. szolgáltató részéről), engedélyezésében, 
jóváhagyásában,  hatósági felügyeletében, bírálatában személy szerint ő, vagy az őt 
foglalkoztató szervezetben felettese, közvetlen munkatársa, vagy beosztottai, illetve tőle 
függőségben levő személyek járnak, illetve jártak el, 

g) ne kérjen és ne fogadjon el szakmai megbízást olyan megbízótól, akinél vállalkozásának 
valamelyik vezetője, vagy tisztségviselője közreműködik, 

h) vállalásainak - függetlenül attól, hogy ezek írásbeliek, vagy szóbeliek, - tegyen eleget, 
i)  szolgáltatásai díját a szakmai követelmények megfelelő teljesítéséhez szükséges 

munka- és költségráfordítás, a vállalt felelősség, valamint a konkrét időszak 
értékviszonyai alapján az MMK által kiadott ajánlott díjszabás figyelembevételével 
határozza meg.  
 

5. § 
 

A mérnök munkavállalási ügyekben kerüljön minden félrevezető cselekedetet. 
A mérnök: 

a) ne hamisítsa meg és ne tegye lehetővé, hogy félreértelmezzék a maga, vagy munkatársai 
tudományos, vagy szakmai felkészültségét. Ne ferdítse és ne túlozza el korábbi 
megbízásaiban viselt felelősségét, 

b) ne ajánljon fel, ne adjon, ne kérjen és ne fogadjon el sem közvetlenül, sem közvetve 
semmilyen  pénzadományt, amellyel befolyásolhatja, vagy amelyet a közvélemény joggal úgy 
értelmezhet, hogy képes befolyásolni, egy közpénzekből fizetett megbízás odaítélését, 

c) a munka megszerzése érdekében ne ajánljon fel senkinek ajándékot, vagy más értékes 
adományt (pl. pénzt), kivéve, ha a díjazottat (ügynököt, ügynökséget) a juttatás (jutalék, 
százalék, díj) hivatalosan megilleti, 

d) ne vegyen részt olyan pályázat kiírásában, elbírálásában, amelynél joggal feltételezhető, hogy 
a pályázók esélyegyenlősége nem biztosított. Az esély-egyenlőség biztosítottnak fogadható el, 
ha a versenyeztetést a mellékelt „Ajánlás a mérnöki, ill. építészeti szolgáltatások ajánlatok 
versenyeztetésével végzett odaítélési eljárása” szerint végzik. 
 

B. SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK 
6. § 

 
A mérnök valamennyi szakmai kapcsolatában őrizze meg a legteljesebb függetlenségét. 
A mérnök: 

a) ismerje el saját tévedését és tartózkodjék attól, hogy megkísérelve rossz döntésének 
igazolását, eltorzítsa, vagy megmásítsa a tényeket, 
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b) hívja fel megbízói, illetve munkaadója figyelmét, ha úgy ítéli meg, hogy egy mű nem lesz 
sikeres, 

c) ne csábítson el hamis, vagy félrevezető érveléssel munkaerőt másik munkaadótól. 
 

7. § 

A mérnök: 
a) hivatása gyakorlása során ne sértse meg a mérnöki szakma szabályait, a kötelezőnek 

elfogadott követelményeit, 
b) mindig törekedjék a közérdeket szolgálni, ezért ne készítsen, ne írjon alá, és ne 

hitelesítsen olyan terveket, illetve előírásokat, amelyek az emberek egészsége és jóléte 
szempontjából nem kellően biztonságosak és nem felelnek meg a technika mindenkori 
általánosan elfogadott műszaki színvonalának, 

c) ha az ügyfél, vagy a munkaadó szakszerűtlen megoldáshoz ragaszkodik, akkor 
tájékoztassa arról az illetékes hatóságokat és az illetékes mérnöki kamarát, valamint 
lépjen vissza a műben való részvételtől.   
 

8. § 
 

A mérnök kerüljön minden olyan magatartást, vagy tevékenységet, amely a szakma hitelét 
rontja, vagy félrevezeti a közvéleményt.  

A mérnök: 
a) ne tegyen a tények alapvető félremagyarázását tartalmazó, az egyértelműséghez szükséges 

alapvető tényeket elhallgató, vagy indokolatlan várakozások ébresztésére szánt, illetve arra 
alkalmas megállapításokat, 

b) publikációiban és szakcikkeiben mások érdemi munkáját ne tüntesse fel a saját 
eredményének, 

c) saját érdekét ne érvényesítse a szakmai becsület rovására, 
d) ne alkalmazzon más személyt, társaságot, vagy vállalatot fedőszervként etikátlan 

cselekedethez. 
 

9. § 
 

A mérnök jelenlegi, vagy korábbi megbízójának, beosztottjának vagy munkaadójának üzleti 
ügyeiről, vagy műszaki eljárásairól ne hozzon nyilvánosságra bizalmas információt azok 
egyetértése nélkül ellenkező szabályozás (szerződés, munkaköri leírás) hiányában mindaddig 
amíg az jogi védelem alatt áll. A mérnök csak munkaadója egyetértésével vehet részt olyan 
mű létrehozásában, amelyben a kizárólag a munkahelyén megszerezhető különleges és 
speciális ismereteit hasznosíthatja. 

 
10. § 

 
A mérnököt szakmai tevékenységében ne befolyásolják azzal ellentétes érdekek. 
A mérnök: 
a) ne engedje, hogy az anyag-, gyártmány-, illetve szerkezetszállítók anyagi, vagy más 

szolgáltatással rábírják, hogy terméküket tevékenységében, vagy művében előnyben 
részesítse, 

b) olyan munkában, amelyért ő a felelős, ne fogadjon el se közvetlenül, se közvetve jutalékot, 
vagy juttatást olyan vállalkozóktól, akik ismert üzleti kapcsolatban vannak a mérnök 
megbízójával, vagy munkaadójával, a megbízója vagy munkaadója bizonyítható 
hozzájárulása nélkül. 
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11. § 
 
A mérnök ne akarjon magának anyagi előnyt, állást, előmenetelt, megbízást szerezni más 
mérnökök igazságtalan bírálatával, sem más kétes módszerekkel. 
A mérnök: 

a) ne kérjen, ne javasoljon és ne fogadjon el olyan megbízást, amely szakmai ítélőképességére 
nézve esetleg kompromittáló feltételhez van kötve, 

b) ne használja munkaadója berendezéseit, anyagait, laboratóriumát, irodahelyiségét 
magángyakorlat folytatására, annak engedélye nélkül, 

c) ne fogadjon el ellenszolgáltatást se alkalmazottól, se munkaközvetítőtől azért, mert munkát 
adott, 

d) ne bírálja alaptalanul más munkáját; ne okozzon kárt másnak azzal, hogy sérti annak szakmai 
hírnevét, kilátásait, munkaviszonyát, üzletmenetét.  

 
12. § 

 
A mérnök bízzon meg a más mérnök által végzett szakszerű munkában és ismerje el mások 
szellemi tulajdonát.  
A mérnök: 

a) saját munkájával kapcsolatban nevezze meg azt a személyt, vagy személyeket is, akiknek 
védett szellemi termékét, tervét, találmányát, tanulmányát vagy más alkotását munkája során 
tudottan felhasználta, 

b) ne másoljon le és ne használjon fel a tulajdonos kifejezett  (írásban bizonyítható) engedélye 
nélkül semmit ami annak szellemi terméke (találmánya, terve, szoftverje, szerzői alkotása 
stb.), 

c) kössön előzetes egyezséget, mielőtt olyan, másokkal közös feladatot vállal, amelyhez más 
mérnöknek szerzői, vagy szabadalmi jogok érvényesítésére alkalmas tervei, fejlesztései, 
újításai, szabadalmai vannak, ezen tulajdon-, illetve használat jogára vonatkozóan, 

d) korábbi műszaki alkotás újabb felhasználásában, megváltoztatásában csak abban az esetben 
vegyen részt, ha a megrendelő írásban nyilatkozott a felhasználási jog megszerzéséről, vagy 
ha az eredeti alkotó ahhoz  írásban hozzájárult, illetve ezek hiányában, ha a szolgáltatás 
átadásakor a dokumentációja felhasználásához ezen  hozzájárulás megszerzését kiköti, 

e) az alkalmazottja által önállóan létrehozott szellemi terméket kezelje erkölcsi szempontból az 
alkalmazott szellemi tulajdonaként. 
 

13. § 
 

A mérnök más mérnökökkel és technikusokkal információt és tapasztalatot cserélve 
működjék közre a szakmai hatékonyság növelésében és törekedjék arra, hogy a felügyelete 
alatt dolgozók szakmai fejlődésének és előrehaladásának lehetőségét biztosítsa. 
A mérnök: 

a) alapos indok nélkül ne akadályozza, sőt ösztönözze beosztottait (szakmai, nyelvi) 
továbbtanulásukban, 

b) ne akadályozza mérnök-beosztottait, hogy szakmai és műszaki rendezvényeken részt 
vegyenek, előadásokat hallgassanak és tartsanak, 

c) leendő alkalmazottját lássa el minden információval a munkafeltételekre, a munkahelyi 
beosztására vonatkozóan, majd mint munkatársát folyamatosan tájékoztassa minden ezzel 
kapcsolatos változásról. 
 

C. A JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN ELJÁRÓ MÉRNÖK ETIKAI 
KÖTELEZETTSÉGEI 
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14. § 
 

A jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság nevében eljáró mérnök a mérnöki etikát sértő tanácsot, 
utasítást ne adjon, ilyen intézkedést ne tegyen. Vállalja a személyes etikai-fegyelmi felelősséget azokért a 
tettekért, amelyeket a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság nevében cselekedett. 
 

D. A KAMARAI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 
15. § 

 
Ismerje el kötelezőnek és teljesítse a kamarai törvényben, a kamara belső szabályzataiban és jogerős 
határozataiban a tagra/tagokra előírt kötelezettségeket, valamint az elvállalt kamarai megbízatásokkal járó 
feladatokat (beleértve, pl. a tagdíj határidőre való megfizetését, a fegyelmi büntetés végrehajtását, a vitás ügyek 
egyeztetésére közösen elfogadott „alávetési nyilatkozat” megtartását és vállaljon teljes felelősséget minden 
nyilatkozatáért, stb.). 
 

E. A MÉRNÖKI KAMARÁK ETIKAI FEGYELMI-FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ, DE MÉRNÖKI 
KAMARAI TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ETIKAI-

FEGYELMI SZABÁLYOK 
16.§ 

 
A Magyar Mérnöki Kamara hivatalos Névjegyzékében szereplő, de kamarai tagsággal nem rendelkező személy 
hivatásának gyakorlása során ne sértse meg  
a) a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályait, 
b) ne tanúsítson etikátlan magatartást, ne folytasson olyan tevékenységet, ami a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-
fegyelmi Szabályzatában megfogalmazott etikai-fegyelmi szabályokba ütközik. 
c) A „mérnök” címet, annak bármely szókombinációban, illetve szóösszetételben megjelenő változatát, csak az 
használhatja, aki felsőfokú műszaki szakképzettséggel rendelkezik. 
d) Az 1996. évi LVIII. törvény 35. § (1) bek. c) és d) alpontja szerinti büntetéseket a kamarai 
tagsággal nem rendelkező, de a kamarai névjegyzékben szereplők esetében, értelemszerűen a 
névjegyzéki viszonyra kell alkalmazni. 
 
 
 

II. A fegyelmi eljárás rendje 
 

Részletesen meghatározza  
az elsőfokú eljárás szabályait: az eljárás kezdeményezését, a panasz, a panaszos, a panaszolt 
fogalmát, a fegyelmi eljárás megindításának előzetes vizsgálatát, az eljárás megindítását a 
fegyelmi tárgyalás feltételeit, a határozat meghozatalát, fajtáit és nyilvántartását, valamint az 
összeférhetetlenség előírásait. 
a másodfokú (fellebbezési) eljárás megindulását, lefolytatását. 
a különleges eljárásokat. 

 
III. Kivonat az 1996. évi LVIII. kamarai törvényből 

 
17. § (1) Az országos etikai-fegyelmi bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 
(2) Az országos etikai-fegyelmi bizottság: 
a) a küldöttgyűlés elé terjeszti az etikai-fegyelmi szabályzatot, illetve annak módosítását, és 
b) lefolytatja a másodfokú szakmai és etikai-fegyelmi eljárást. 
 
34. § (1) E törvény alkalmazásában szakmai és etikai-fegyelmi vétség 
a) a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak, 
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b) a kamara etikai-fegyelmi szabályzatában foglaltaknak szándékos vagy gondatlan 
megszegése. 
(2) Szakmai és etikai-fegyelmi vétség esetén e törvény és az etikai-fegyelmi szabályzatban 
előírtak szerint kell az eljárást lefolytatni. 
 
35. § (1) Szakmai és etikai-fegyelmi vétség esetén kiszabható büntetések: 
a) figyelmeztetés, 
b) pénzbírság, legfeljebb a kiszabás időpontjában érvényes közalkalmazotti alapilletmény 
összegéig, 
c) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztése, 
d) kizárás. 
(2) A jogerősen kiszabott etikai-fegyelmi büntetést a kamarai nyilvántartásban fel kell 
tüntetni. 
(3) A bejegyzett büntetést a nyilvántartásból három év eltelte után törölni kell. 
 
36. § (1) Az etikai-fegyelmi bizottságok működését, a fegyelmi eljárás rendjét, az 
összeférhetetlenségi szabályokat a kamarák etikai-fegyelmi szabályzatában kell meghatározni. 
(2) Az eljárást első fokon a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága, másodfokon az 
országos kamara etikai-fegyelmi bizottsága folytatja le. Ha a területi kamara az eljárást a 
bejelentést követő 30 napon belül nem kezdi meg, a panaszos az országos kamarától kérheti 
másik, első fokon eljáró etikai-fegyelmi bizottság kijelölését. 
(3) A megválasztott etikai-fegyelmi bizottságok tagjaiból az elnök által kijelölt háromtagú 
bizottság jár el az etikai-fegyelmi ügyben. 
(4) A bizottságok a döntéseiket bizonyítási eljárás lefolytatása után hozzák meg, ebben az 
eljárás alá vont kamarai tag részvételi és védekezési lehetőségét (jogi képviselő 
igénybevételét) biztosítani kell. 
 
37. § (1) Az etikai-fegyelmi eljárást a szakmai vagy etikai-fegyelmi vétség alapos gyanúja 
esetén az a területi kamara indítja meg, amelynek a gyanúval érintett személy a tagja. Az 
eljárás lefolytatását az érintett személy maga is kérheti, ez esetben az eljárást le kell folytatni. 
(2) Nem lehet etikai-fegyelmi eljárást indítani, ha az első fokú etikai-fegyelmi bizottság az 
eljárást a cselekmény tudomására jutásától számított három hónapon vagy az elkövetésétől 
számított három éven belül nem indítja meg. Ha a cselekmény miatt büntető- vagy 
szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel, a három hónapos határidőt a 
jogerős határozatnak a kamarával való közlésétől, a három éves határidőt pedig az eljárás 
jogerős befejezésétől kell számítani. 
(3) Az etikai-fegyelmi eljárást annak megindításától számított 60 napon belül be kell fejezni. 
(4) Az első fokú határozat ellen, annak kézhezvételtől számított 15 napon belül 
fellebbezésnek van helye. 
(5) Az országos etikai-fegyelmi bizottság etikai, illetve fegyelmi felelősséget megállapító 
másodfokon hozott határozata ellen az elmarasztalt tag a határozat kézbesítésétől számított 30 
napon belül a területi kamara székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz 
fordulhat. A keresetnek a végrehajtás tekintetében halasztó hatálya van. 
 
IV. Ajánlás a mérnöki, ill. építészeti szolgáltatások ajánlatok versenyeztetésével végzett 

odaítélési eljárásra 
 
A mérnöki, illetve építészeti szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatások) vállalatba 
adásánál Magyarországon kialakulóban van az egészséges piaci verseny. Megjelentek 
azonban a piaci verseny torzulásai is. Ugyanarra a feladatra adott ajánlatok – egyes esetekben 
– olyan szélsőségesen eltérőek, amely szélsőségek a kiforrott piacgazdaságot követő 



173 
 

országokban nem szokásosak, és nem is kívánatosak. E szélsőségek jelentkezése a 
versenyeztetéssel végzett odaítélési (a továbbiakban: versenyeztetési) eljárás hiányosságait 
valószínűsíti. Származhat ez abból, hogy az egyes ajánlattevők – az eljárás, illetve a kiírás 
hibájából – nem egyformán értelmezik, hogy részleteiben milyen szolgáltatásokat várnak el 
tőlük. Esetenként a benyújtott ajánlatokból sem egyértelmű, hogy az egyikben, illetve a 
másikban megajánlott szolgáltatások azonos mélységűek-e. 
 
Az „Ajánlás” célja: 

- a mérnöki szolgáltatások versenyeztetési eljárásának javítása a fent jelzett hibák lehetőség 
szerinti kiküszöbölésével, de nem korlátozva az egészséges piaci versenyt; 

- pártatlan eljárás biztosítása a legalkalmasabb szolgáltató kiválasztására. 
 
Az „Ajánlás” alkalmazása ajánlott a mérnöki szolgáltatás versenyeztetéséhez minden olyan 
esetben, amelyben a mérnöki szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya 
alá, és amelyben ajánlatok versenyeztetésével lefolytatott eljárás alapján döntenek az 
odaítélésről. 
A Közbeszerzési törvény hatálya alá eső mérnöki szolgáltatások odaítélése során 
főszabályként a Kbt. előírásait kell alkalmazni, amely lépésekre viszont a Kbt. nem 
intézkedik, abban – a Kbt. előírásaihoz kiegészítően alkalmazva – ennek az „Ajánlás”-nak az 
értelemszerű alkalmazása indokolt. Nem (illetve csak értelemszerűen) alkalmazható az 
„ajánlás” azokban az esetekben, amelyekben építészeti-műszaki tervpályázati eredményre 
támaszkodva döntenek az építészeti-műszaki szolgáltatás odaítéléséről. 
Szolgáltatásnak minősül: az építészeti és a műszaki tervezés, település- és területtervezés, 
műszaki szakértés, műszaki ellenőrzés, beruházás lebonyolítás, integrált műszaki 
szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadás, műszaki mérés, 
vizsgálat és elemzés. 
 
A mérnöki szolgáltatás versenyeztetésében résztvevő mérnöktől etikai vonatkozásban 
elvárható [idézve a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Kódexének 5. § d) szakaszát]: 
„A mérnök ne vegyen részt olyan pályázat kiírásában, elbírálásában, amelynél joggal 
feltételezhető, hogy a pályázók esélyegyenlősége nem biztosított.” 
Az „esélyegyenlőség mércéjének” a jelen „Ajánlás”-t kell tekinteni. 
 

 
21. TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉRNÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁNLATI 

DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE 
[MMK KIADVÁNY 2000.] 

 
 
 

A díjszabás célja, hogy a szerződés fedezetet biztosítson a mérnöki, valamint az építészeti 
szolgáltatás szakszerű, jó korszerű és gazdaságos elvégzésére a Megbízó számára. 

 

KIVONAT A „MÉDI”-BŐL 

 

SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 

A Díjszabás alapján meghatározott ajánlott díj a következőket foglalja magában: 
- a szolgáltatást végzők bruttó munkadíját, valamint szerzői jogdíját és ezek 
járulékait, - az adókat (ÁFA kivételével), 
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- vállalkozói nyereséget, 
- általános rezsiköltségeket (iroda költségei, helyi közlekedés, adminisztrációs 
kommunikációs, felelősségbiztosítási költségek), 
- a szolgáltatással járó tárgyalások költségeit, 
- a kötelező példányszám sokszorosítási költségeit, 
- a dokumentáció kötelező ismertetését, 
- az átadás-átvételi eljáráson való részvétel költségeit, 
- a dokumentáció kötelező megőrzésének költségeit. 
 

Az ajánlott díjon túl felszámítható, további járulékos költségek: 
- a többletsokszorítás és azok kezelési és postázási költsége, 
- a telephelyen kívüli közlekedési, kiküldetési és szállás költségek 
- különleges igényű dokumentálás költségei (nyomda, stb.) 
- a szolgáltatáshoz az építtető hozzájárulásával felhasznált szabadalmi jogdíj, 
- különleges megjelenítés (pl. épületmodell) készítésének költsége, 
- szakfordítói költségek, 
- külföldi közreműködővel kapcsolatos költségek, 
- az érdekelt hatóságok, közművek által felszámított illetékek, igazgatási és szolgáltatási 
díjak. 

A felmerült költségekről a szolgáltató tételes nyilvántartást köteles vezetni. A költségek 
elszámolásakor a nyilvántartást a Megbízó rendelkezésére kell bocsátani. 

 

A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 

A díjalap százalékában megállapított díj: 
- a szolgáltatás nagyságával (volumenével) csökkenő arányban (degresszíven) 
növekszik, 
- az építési költségekkel arányosan követi az inflációt, 
- a díjalap az ÁFA nélküli, a Megbízó és a Megbízott által együttesen becsült építési 
költség, melynek részletes tartalmát a szakági díjszámítások tartalmazzák. 

A természetes mértékegységek alapján számított díj: 
- a szolgáltatás nagyságával (volumenével) csökkenő arányban (degresszíven) 
növekszik, 
- az inflációt követő mértéket a kamarák által évenként megállapított – a hivatalos 
inflációt, az átlagbérek éves növekedését figyelembe véve – határozza meg, 
- a díj mértékét az építmény valamely mértékegységben (m, km, m2, m3, stb.) kifejezett 
nagysága, a forint alapegységár, a szolgáltatás nagysága szerinti degresszív tényező 
szorzata határozza meg. 
 

Az időráfordításos díj: 
- a szolgáltatás elvégzésére figyelembe vett időtartam nagyságával arányosan 
növekszik, 
- az inflációt követő mértéket a kamarák által évenként megállapított – a hivatalos 
inflációt, az átlagbérek éves növekedését figyelembe véve – határozza meg, 
- a díj mértékét a szolgáltatás elvégzésére fordított idő mennyiség, a mérnök 
kategóriák szerinti mérnök-idődíj szorzó szorzata határozza meg. 
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A MEGBÍZÓI ADATSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

A Megbízó a tervezőnek adott megbízása keretében teljes körűen határozza meg az 
építménnyel szemben támasztott igényeit, illetve kikötéseit, feltételeit, továbbá meg kell 
határoznia, és szükség szerint módosítania a létesítmény megvalósításához előirányzott 
pénzügyi fedezetet, és azon belül az építési költséget és az egyéb költségeket. 

A Megbízói adatszolgáltatásnak – a tervezési programnak – tartalmaznia kell az 
építmény, illetve a tervezési feladat: 
a) célját, rendeltetését, funkcióját, üzemi berendezéseit, stb.; 
b) nagyságát, méreteit, kapacitását, becsült építési költségét; 
c) helyszínét, elhelyezési területét, építési telkét; 
d) a megvalósítás ütemezését, szakaszolását. 
 

A TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁS RÉSZEI, SZAKASZAI 

A tervező szolgáltatásait a Megbízóval kötött szerződés alapján az általa meghatározott 
vagy jóváhagyott program, és az előirányzott építési költség alapján teljesíti. 

A tervező köteles felhívni a megbízója figyelmét, ha véleménye szerint a megbízás 
kockázatos, célszerűtlen, gazdaságtalan eredménnyel járhat, vagy nem megvalósítható. 

A tervezői szolgáltatás tartalma a Megbízó céljának megfelelően az építmény 
megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, helyreállításához, felújításához szükséges, 
jogszabályban, illetve a IV. fejezetben részletezett tartalmú tervdokumentáció 
elkészítése és a kapcsolatos tervezői tevékenység, továbbá az engedélyezésben és a 
műszaki átadásban való közreműködés. 

A tervezői szolgáltatások főcsoportjai: 
- előtanulmányok, 
- alapszolgáltatások, 
- kiegészítő szolgáltatások. 

 

Előtanulmányok 

Az előtervezési szakasz célja, hogy megalapozza az összetettebb építmények tervezési 
feladatát, koncepcióját, a reális és megvalósítható változatokat, segítse a Megbízót a 
beruházás megindítására, valamint a számára legoptimálisabb feltételek, kiindulási 
adatok és építmény-változat kiválasztására irányuló döntésének meghozatalában. 

Megvalósítási tanulmány 

A megvalósítási tanulmány (idegen szóval: feasibility study, régebbi kifejezéssel: 
beruházási program) általában a létesítendő építménnyel kapcsolatos elvárások, 
követelmények, környezeti hatások, stb. feltárása és értékelése céljából készül. 

 

Alapszolgáltatások 

Alapszolgáltatások azok a tervezési szakaszok, illetve a hozzájuk tartozó, előírt tartalmi 
követelményű dokumentációk és tervezői tevékenységek, melyek elkészítése nélkül az 
építmény nem valósítható meg. 

 

Előterv (vázlatterv) 
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Az előterv készítésének célja, hogy a Megbízói adatszolgáltatás, illetve előtanulmányok 
alapján véglegesítse az építmény tervezési feladatát, koncepcióját, véglegesítse a 
tervezéshez szükséges adat és feltételrendszert, szükség esetén a Megbízói 
adatszolgáltatás kiegészítésével és pontosításával, a reális és megvalósítható változatok 
feltárásával. 

 

Elhagyható az előterv (vázlatterv) készítése a kisebb jelentőségű, vagy egyértelműen és 
kellő részletességgel meghatározott feladatok esetében. Amennyiben előterv nem készül, 
akkor a tervezés kiindulási alapadatait – a Megbízói adatszolgáltatást – a tervezési 
szerződésben rögzíteni kell. 

 

Engedélyezési terv 

Az építmény megvalósíthatóságát, a térbeli, funkcionális, energetikai, esztétikai, stb. 
megoldását egyértelműen rögzítő, alátámasztó és igazoló, általában jogszabályokban 
rögzített tartalmú és a különböző engedélyezések számára készített tervdokumentáció. 

Az előterv (vázlatterv) Megbízói jóváhagyása alapján az engedélyezési 
tervdokumentáció – tervek, műleírások, számítások, költségbecslés (az alapterület, ill. 
légköbméter átlag költsége alapján) – elkészítése és egyeztetések a Megbízó, a 
társtervezők, közműszolgáltatók, hatóságok, stb. között. 
 

Ajánlatkérési műszaki dokumentáció (tender terv): 

A jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a 
hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, jelenlegi, 
valamint kész állapotát – az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon, műszaki 
terveket, minőségi követelményeket, költségvetési kiírást és mennyiség-kimutatást 
műszaki leírást – rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 
 

Kiviteli terv 

A jóváhagyott és végrehajtható engedélyezési terv, valamint az ajánlati terv és az ajánlat 
elbírálásának eredményét figyelembe vevő, az építmény részeit képező szerkezetek, 
berendezések, anyagok konkrét megnevezését, gyártmányát, típusát is meghatározó 
részletterveit és költségvetés kiírási szövegeit, mennyiségeit és árait is tartalmazó, a 
kivitelezés számára szükséges részletes tervdokumentáció. A dokumentációnak nem 
részei a technológiai- és gyártmány-, valamint organizációs tervek. 
 

Kiegészítő szolgáltatások 

A kiegészítő szolgáltatások a Megbízó és a Megbízott egyeztetése és megállapodása 
alapján rögzített tartalmú, az alapszolgáltatást kiegészítő, az adott építmény 
megvalósításához szükséges előzetes, vagy további tervezési szakaszok. 
 

A kiegészítő szolgáltatások részletezését a szakági díjszámítások tartalmazzák. 

Kapcsolódó, egyéb szolgáltatások 
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A tervezői munkához, illetve a tervezőhöz egyéb – nem tervezői – szolgáltatások is 
kapcsolódhatnak, melyeknek díjazását más fejezetek tartalmazzák: 
- beruházás előkészítés, 
- projekt-koordinátori tevékenység, 
- közbeszerzési eljárás megszervezése, 
- műszaki ellenőrzés. 
 

SZAKÉRTÉS (SZAKTANÁCSADÁS), TERVEZŐI MŰVEZETÉS TARTALMA ÉS 
DÍJAZÁSA 

SZAKÉRTÉS (SZAKTANÁCSADÁS) 

 

A szakértés tartalma 

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló, 24/1971. (VI.8.) 
Korm. rendelet 5. § szerint: „A szakértő vizsgálatának a megbízás figyelembevételével az 
ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie, a szakértőnek a tudomány 
mindenkori állásának figyelembevételével a szóba jövő vizsgálati eljárásokat és 
módszereket alkalmaznia kell, és azok alapján körültekintően és részrehajlás nélkül kell 
megadnia szakvéleményét; köteles a megbízójának figyelmét felhívni minden olyan 
körülményre, amely az általa ismert adatokra tekintettel a szakvélemény felhasználását 
befolyásolhatja és szükséges a megbízó érdekeinek megvédéséhez. Egyebekben a 
szakértő működésére és felelősségére a polgári jog és a büntetőjog rendelkezései az 
irányadók.” 

 
Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység 
gyakorlásának általános szabályairól szóló, 159/1997. (IX.26.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) 
bekezdése szerint: „(2) A rendelet alkalmazása szempontjából építésügyi műszaki 
szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos 
műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, 
ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és 
mindezekkel kapcsolatban műszaki tanácsadás, szakértői vélemények készítése. (3) Az 
építésügyi műszaki szakértői tevékenység nem irányulhat a külön jogszabályokban 
szabályozott építészeti-műszaki terv készítésére.” 

 

Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre 
(sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének 
feltételeiről szóló, 39/1999. (VII.6.) GM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „E rendelet 
alkalmazása szempontjából szakértői tevékenység a műszaki jelenségek okozati 
összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek 
megítélése, a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása, mindezekkel kapcsolatban 
szakértői vélemények készítése, műszaki tanácsadás.” 

 

A szakértői tevékenység része: 
- a feladattisztázás, 
- együttműködés a megbízóval a szükséges adatok és információk beszerzésére, 
- a szakintézet által végzendő mérések és vizsgálatok kijelölése, közreműködés ezek 
elvégeztetésében, a szakintézet által adott eredmények beépítése a szakértői munkába, 
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- a beszerzett információk és vizsgálatok alapján szakértői állásfoglalás, esetleg elvi 
javaslat kidolgozása szakvélemény formájában. 

A szakvélemény fajtái 

A szakértői tevékenység munkaigénye szerint lehet: 
- egyszerű szakvélemény, amelynél a megkapott, vagy beszerezhető adatok, továbbá 
szemrevételezéses vizsgálattal beszerezhető információk mérlegelésével a szakértői 
állásfoglalás kialakítható, 
- részletes szakvélemény, amelynél szükséges, hogy a szakértő ellenőrző méréseket, ill. 
vizsgálatokat is végezzen, és az értékelést a részletes vizsgálatokra, illetve számításokra 
alapozza, 
- részletes szakvélemény, felméréssel, amelynél a részletes szakvélemény elkészítéséhez 
a szakértőnek felméréssel, feltárásokkal kell az adatok egy részét (például az épület 
goemetriai adatait) beszereznie. 
 

A szakértői tevékenység díjazása 

A díjazás időráfordításos. 

 

TERVEZŐI MŰVEZETÉS 

A tervezői művezetés során a tervező, a kompetenciájába tartozó szakterületen általában: 
- tervismertetés keretében felhívja a figyelmet a tervben foglalt különleges, a 
szokásosnál nagyobb figyelmet igénylő megoldásokra, 
- felhívja a megrendelő figyelmét az épületen megmutatott, szemrevételezéssel 
megállapítható, tervtől eltérő kivitelre, 
- a tervekkel kapcsolatosan felmerült értelmezési kérdésben magyarázattal, tanáccsal 
szolgálhat, 
- hiányosság vagy hiba gyanúja esetén intézkedést kezdeményez, de nem utasíthatja a 
kivitelezőt. 
 

A tervezői művezetés nem azonos a műszaki ellenőrzéssel. 
Tervezői művezetés fajtái: 

egyszerű művezetés, amely a következő közreműködés a kivitelezés fontosabb 
szakaszaiban, a terv szerinti megvalósítás érdekében. 
- részletes tervismertetés munkakezdéskor, 
- fontosabb munkafázisok megtekintése eltakarás előtt, 
- műszaki átadás-átvételi eljáráson való részvétel és nyilatkozattétel. 
fokozott művezetés, melynek során a tervező fokozottan (folyamatosan) figyelemmel 
kíséri a kivitelezés szakaszait, konzultatív módon közreműködik az ellenőrzés műszaki 
kérdéseiben. 

 

Az egyszerű vagy fokozott művezetés során a tervező az építtető képviselőjeként, a 
műszaki ellenőrrel együttműködve a tervei megvalósulását ellenőrzi. 

 

A tervező, a tervezői-művezetési szolgáltatásoktól függetlenül részt vesz a műszaki 
átadás-átvételi eljárásban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesítmény a terv 
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szerint készült-e el; mely nyilatkozat a műszaki átadás-átvételi eljárás helyszíni szemléin 
nyert tájékozottságon, a műszaki ellenőr ajánlásán, az építési vállalkozó által 
szolgáltatott adatok, valamint a hatóságilag és az építési szerződésben előírt vizsgálatok 
eredményén alapul. 
 

A tervezői művezetés díjazása 

A díjazás időráfordításos. 

 

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSE, ELSZÁMOLÁSA 

Ismételt felhasználás 

A tervek és tervezési dokumentumok felhasználása az építmény ismételt megvalósítására 
csak úgy lehetséges, ha a Megbízó a szerzői jogokat, felhasználási szerződés alapján erre 
a célra kifejezetten megvásárolja. Az ismételt felhasználás szerzői jogdíja szabad 
megállapodás tárgya. 
 

Korlátlan felhasználás 

Többszöri felhasználás a tervek és tervezési dokumentumok felhasználása szerkezetek, 
berendezések, bútorok, felszerelések korlátozott vagy korlátozatlan számú előállítására 
illetve forgalmazására. A tervek és tervezési dokumentumok az építtető tulajdonába 
kerülhetnek. Többszöri felhasználásra feljogosító szerzői jogdíj szabad megállapodás 
tárgya. 
 

A dokumentáció megőrzése 

A tervező valamennyi szolgáltatását köteles dokumentálni, és annak megvalósulásától 
számított legalább 10 évig megőrizni. 
 

Szaktervezők 

Az alapszolgáltatások tartalmazzák a létesítmény tervezéséhez és megvalósításának 
felügyeletéhez szükséges szaktervezők munkájának koordinálását függetlenül attól, hogy 
őket a tervező vagy a megbízó közvetlenül bízta meg. 

 

A szerződés típusai 

A tervezői szolgáltatások során a tervezési, tervkészítési szakaszok a Ptk. értelmezésében 
általában vállalkozási szerződés, a megbízó érdekében végzett egyéb szolgáltatások 
általában megbízási szerződés alapján készülnek. A szerződés típusának megítélése 
szempontjából nem a felek által használt elnevezésnek van jelentősége, hanem a 
megállapodás tartalma az irányadó. A vállalkozási szerződés eredményköteles, a 
megbízási szerződés alapján pedig a megbízott a tevékenység gondos ellátására köteles. 
A díj a megbízottat akkor is megilleti, ha gondos ügyvitele ellenére az eredmény 
elmarad. 

 

Tervezési program 
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Az építtető feladata, hogy céljairól az építészt teljes körűen tájékoztassa, igényeit 
tervezési programban rögzítse. A tervezési programnak különösen tartalmaznia kell az 
építtető előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó 
elképzelését, a megvalósítás ütemezését, a helyiségigényeket és funkcionális 
kapcsolatokat, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendezhetőség szempontjait és a 
különleges berendezéseket. 
 

Előirányzott építési költség 

Az építtető feladata, hogy meghatározza a létesítmény megvalósításához előirányzott 
építési költséget, és szükség szerint módosítsa. Az előirányzott építési költség 
tartalmazza az építési és az egyéb költségeket, valamint az előre nem látott kiadások 
számára elkülönített fedezetet. 
 

Felmondás 

Bármelyik fél a szerződést a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal felmondhatja, 
amennyiben a másik fél a megállapodásban vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz 
eleget. Lényeges szerződésszegésnek minősül különösen az esedékes fizetési 
kötelezettség, illetve tervszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmaradása, továbbá ha 
a megbízó az építész hozzájárulása nélkül a tervtől eltérően végzi a kivitelezést. A 
szerződés megkötésekor a felek bármilyen szerződéses feltétele megszegését a 
kötelezettségek lényeges megsértésének minősíthetik. Amennyiben a felmondás oka a 
megbízó kötelezettségszegése, az építész tervek további felhasználását megtilthatja. 
Amennyiben a tervező műszaki ellenőrzést is végez, a megbízó a szerződést írásban 
felmondhatja, ha a létesítmény kivitelezéstől eláll, vagy a megvalósítást tartósan 
szünetelteti. A felmondási idő nyolc napnál kevesebb nem lehet. A felmondás okát 
közölni kell. 
 

A tervek felhasználása 

Az elkészített tervek kizárólagosan egy meghatározott létesítmény megvalósítása 
érdekében teljesített szolgáltatás eszközei. A tervező által készített terv műszaki 
alkotásnak minősülhet, amelynek szerzője a tervező. Amennyiben a tervező és az 
építtető másként nem állapodnak meg, a tervező a tervek tulajdonosa is. 

 

A megbízó jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és 
azokat a létesítmény engedélyeztetéséhez, illetve eladásával, bérbeadásával 
összefüggésben tájékoztatóként felhasználni. 

 

A terveket a megbízó vagy harmadik személy nem használhatja fel a létesítmény 
bővítéséhez, a létesítmény harmadik személy által történő befejezéséhez, más létesítmény 
megvalósításához a tervező hozzájárulása és megfelelő díjazása nélkül. 
 

Ismételt felhasználás 

Ismételt felhasználásnak minősül, ha a tervek alapján, annak igénybevételével az 
építményt bővítik, átépítik, rekonstruálják vagy újraépítik. Az ismételt felhasználás 
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módjáról, díjazásáról a tervezővel külön, írásban kell megállapodni. Szomszédos, vagy 
más helyszínen egy időben, vagy egymást követően létesülő építmények esetén nem lehet 
ismételt felhasználásról megállapodni – tehát önálló terveket kell készíteni -, akkor is, ha 
a megvalósítás során a korábban megtervezett és rögzített megoldások – részben vagy 
egészben – ismételten felhasználásra kerülnek. 
 

Előleg 

A tervező és megbízója előlegben megállapodhat. Az előleg alapja a megállapodásban 
rögzített valamennyi szolgáltatás munkadíja, mértéke általában 5-10%. Az előleget a 
szolgáltatások ellenértékébe be kell számítani. 

 

Az előleget a megállapodás létrejöttekor kell megfizetni, és az utolsó esedékes 
honoráriumból kell levonni. 
 

Teljesítés 

Eltérő megállapodás hiányában a megbízó a terveket köteles átvenni és megfizetni, ami 
egyébként megbízó szavatossági jogait nem csorbítja. 

 

Ha a megbízó vagy képviselője a műszaki rajzokat kézjegyével előzetesen ellátta, a 
tervszolgáltatás a tervek többszörözött példányainak átadásakor teljesül. 

 

Ha a díjalap meghatározása a tényleges építési költség százalékában történik, az 
elvégzett szolgáltatások munkadíja és a költségtérítés akkor is jár az építésznek, ha a 
létesítmény vagy annak bármely része nem épült meg. Az el nem készült részre eső 
szolgáltatások díjszámításának alapja a legalacsonyabb jóhiszemű pályázat vagy 
kialkudott ajánlat, ennek hiányában a tervező által készített utolsó költségbecslés. 

 

A megrendelt és elvégzett szolgáltatások munkadíja és a költségtérítés összege nem 
csökkenthető, illetve megfizetésük nem tartható vissza a rögzített építési költség 
túllépése, a tényleges építési költségek csökkenése vagy növekedése, és a kivitelező hibás, 
hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt. 
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22. A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
[1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY] 

 

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek 
megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, 
életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a 
természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a 
jövő generációk létét és számos faj fennmaradását. 

 
A törvény célja és hatálya(1.§-2.§) 

A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet 
egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a 
fenntartható fejlődés biztosítása. 

A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket 
teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére. 

A törvény hatálya 

A törvény hatálya kiterjed: 
a) az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok 
természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére; 
b) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vevő, terhelő, 
veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre. 

A törvény hatálya kiterjed továbbá a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi 
feladatok ellátására, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik. 

A törvény hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre terjed ki 

a) akik vagy amelyek az előző bekezdés a) pontja szerinti környezettel kapcsolatban 
jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek; 

b) akik vagy amelyek az előző bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet folytatnak (a 
továbbiakban: környezethasználó). 

 

A környezetvédelmi törvénnyel összhangban rendelkező más törvények (3.§) 

Külön törvények rendelkeznek, különösen: 
a) a nukleáris energiáról és a radioaktivitás felhasználásáról, 
b) a bányászatról, 
c) az energiáról, 
d) az erdőkről, 
f) a termőföldről, 
g) a halászatról, 
h) a közlekedésről, közlekedési alágazatonként, 
i) a katasztrófák megelőzéséről és következményeik elhárításáról, 
j) a területfejlesztésről, 
k) a vadgazdálkodásról, 
l) a vízgazdálkodásról, 
m) a hulladékokról, 
n) a veszélyes anyagokról. 
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Az élővilág változatossága, élőhelyeinek megőrzése, a tudományos, kulturális vagy esztétikai 
értékekkel bíró területek, képződmények, létesítmények megőrzése és helyreállítása 
érdekében – e törvénnyel összhangban – külön törvények rendelkeznek: 

a) a természet és a táj védelméről, 
b) az állatvédelemről, továbbá az állategészségügyről, 
c) a növényvédelemről, továbbá a növényegészségügyről, 
d) a műemlékek védelméről. 

 
Alapfogalmak (4.§) 

1. környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott 
épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; 

2.  környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 
3. természeti erőforrás: a — mesterséges környezet kivételével — társadalmi szükségletek 

kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői; 
4. környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy 

elemének természeti erőforráskénti használata; 
5. környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti 

használata mértéke; 
6. környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a 

környezetbe; 
7. környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket 

meghaladó terhelése; 
9. környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg 

terhelésével járó tevékenység; 
12. környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására 

környezetkárosodás következik be; 
13. környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül 

vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely 
környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős 
romlása; 

17. eredeti állapot: a környezetkárosodás bekövetkezésének időpontjában a környezetnek 
vagy valamely elemének és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb 
információ alapján meghatározható állapota, mely akkor állt volna fenn, ha a károsodás nem 
következik be; 

19. környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet 
igénybevétele következtében bekövetkező változás; 

20. hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű 
környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet; 

25 kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy 
hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása – a 
mindenkori tudományos ismeretek alapján – környezetkárosodást idézhet elő; 

29.fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely 
a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti 
erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon 
biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését; 

32. környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a 
környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. 
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A környezet védelmének alapelvei (6.§) 
A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
 
Felelősség (9.§) 
A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és más 
jogszabályokban szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre 
gyakorolt hatásaiért. 
 
Együttműködés (10.§) 
Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a 
gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más 
intézmények kötelesek együttműködni a környezet védelmében. Az együttműködési jog és 
kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára. 
Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket e törvény, illetve az önkormányzat 
rendeletben állapítja meg. 
 
Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság (12.§) 
 
Mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak, így különösen a 
környezet állapotának, a környezetszennyezettség mértékének, a környezetvédelmi 
tevékenységeknek, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak 
megismerésére. 
Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat – mint 
közérdekű adatokat – megismerni. 
A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ megismerését nem lehet arra 
hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok, fokozottan védett 
növény vagy állat élőhelyére, kimerülőben lévő természeti erőforrások lelőhelyére, fokozottan 
védett földtani természeti érték előfordulási helyére vonatkozó adat. 
Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az információ 
megismerésre vonatkozó igényt köteles a környezeti információval rendelkező szervnek 
megküldeni és erről az igénylőt értesíteni vagy tájékoztatni, hogy a kért információt mely 
környezeti információval rendelkező szervtől igényelheti. 
A környezeti információval rendelkező szerv az információ megismerésre vonatkozó igény 
beérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az igénylőt az igénye pontosítására, ha az 
túlzottan általános vagy tartalma alapján a megismerni kívánt környezeti információ nem 
állapítható meg. 
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó olyan 
jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, illetve 
környezetvédelmi hatósági szerződést közzé kell tenni, amelynek végrehajtása jelentős 
környezeti hatással jár. 
A környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet igénybevétellel, 
valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást 
adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a környezethasználó törvényességi 
felügyeletét ellátó szerv intézkedése kezdeményezhető. 
 
II. A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztető tényezők (13.§) 
Egységes védelem: 
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Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az 
egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és 
terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni. 
Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése 
vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, 
szennyezése. 
 
A föld védelme (14.§-17.§) 
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és 
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. 
A föld védelme magában foglalja a talaj termelőképessége, szerkezete, víz és 
levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. 
A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok 
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket 
nem szennyezik, károsítják. 
Az anyagok elhelyezésének környezetvédelmi feltételeit külön jogszabály állapítja meg. 
 
Beruházás (építés, bányászat) folytatása során, annak megkezdése előtt — külön jogszabály 
rendelkezése szerint — gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és 
termőtalajkénti felhasználásáról. 
A kőzetek és ásványok bányászatára, kitermelésére vonatkozóan — ha törvény így 
rendelkezik — igénybevételi határértéket kell meghatározni. 
 
A víz védelme (18.§-21.§) 
A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és 
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára és a víztartó képződményekre és azok 
fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – 
kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre. 
Védett területnek kell tekinteni 
a) a fokozottan védendő területeket, 
b) a külön jogszabály szerint gazdasági szempontból fontos vízi fajok védelmére kijelölt 
területeket, 
c) a települési szennyvizek tisztítás utáni bebocsátása és a mezőgazdasági eredetű nitrát 
szennyezés szempontjából érzékeny területeket, 
d) a vízi, vízközeli és a felszín alatti víztől jelentősen függő szárazföldi élőhelyek és élő 
szervezetek védelmére kijelölt területeket. 
A védett területekről nyilvántartást kell vezetni. 
 
A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek 
állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen: 
a) a felszíni, és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon, 
b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti 
követelmények teljesítése révén megvalósuljon. 
Ha a vizek egy elkülönített részére több azonos tárgyú környezeti célkitűzést szolgáló 
követelmény vonatkozik, akkor a legszigorúbbat kell alkalmazni. 
A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő gazdálkodási tervben kell 
meghatározni. 
 
Fokozott védelemben kell részesíteni az 
a) ivóvízellátást biztosító, 
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló, 
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c) a természet védelme szempontjából jelentős, 
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt 
vízkészleteket. 
 
A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját csak a vízi 
életközösségek megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük biztosításával 
szabad megváltoztatni. 
A víz – mint alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás – kitermelésének és 
felhasználásának feltételeit vízkészlet-típusonként a területi adottságoknak megfelelően, 
igénybevételi határérték figyelembevételével kell megállapítani. 
 
A vizek igénybevétele, terhelése (21.§) 
A vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése — megfelelő kezelést követően — csak olyan 
módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi 
megújulását nem veszélyezteti. 
A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a 
vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó 
és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, 
öntisztulását ne veszélyeztesse. 

 

A levegő védelme (22.§) 
A levegő védelme kiterjed a légkör egészségére, annak folyamataira és összetételére, valamint 
a klímára. 
A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével vagy 
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét 
veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. 
A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a 
termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok 
kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 

 
Az élővilág védelme (23.§) 
Az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak 
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő 
szervezetre, azok életközösségeire és élőhelyeire terjed ki. 
(2) Az élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek 
természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget nem károsítja, illetőleg 
funkcióit nem veszélyezteti. 
(3) Az élővilág igénybevétele mértékének és helyének szabályozására jogszabály vagy 
hatósági határozat igénybevételi határértéket állapíthat meg. 
 

 

 

Az épített környezet védelme (24.§-27.§) 
Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre. 
A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a 
rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. 
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Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés 
jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás 
megtartása esetén engedélyezhetők. 
A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem 
férő tevékenység – külön védelmi intézkedés nélkül – nem folytatható. 
A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani és 
fenntartani. 
A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési 
koncepciókban, a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük 
foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni, és értékelni, a szükséges 
környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben – vagy önálló 
környezetvédelmi tervben, illetőleg programban – kell rögzíteni. Ezek tartalmi 
követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg. 

 
A veszélyes anyagok és technológiák elleni védelem 28.§-29.§) 
A veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelem kiterjed minden olyan természetes, illetve 
mesterséges anyagra, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, 
vagy forgalmaz, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, 
mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, 
illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. 
A környezetveszélyeztetéssel járó technológiák alkalmazásakor a környezetveszélyeztetés 
csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg 
védőtávolságot kell kijelölni. 
Ha a védőterület, illetve védőtávolság – hatósági engedély alapján – a már kialakult települési 
viszonyok megváltoztatásával biztosítható csak, a megvalósítás költségeit a felelősség 
arányában kell viselni. 
A veszélyes technológia üzemeltetése során az esetlegesen bekövetkező rendkívüli 
környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására az adott tevékenység megkezdése előtt 
– külön jogszabályi rendelkezés hiányában – környezeti kárelhárítási tervet kell készíteni. 
 

A hulladékok hatása elleni védelem (30.§) 
A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is –, amelyeket tulajdonosa eredeti 
rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok 
használata során keletkezik. 
A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) 
gondoskodni. 

A zaj, a rezgés és a sugárzás elleni védelem (31.§-32.§) 

A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett 
energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, 
illetve rezgésterhelést okoznak. 

A sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem kiterjed a mesterségesen 
keltett és természetes ionizáló, nem ionizáló és hősugárzásokra. 

 

A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése 

A környezethasználat (66.§) 
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Az alábbi esetekben a környezethasználat csak az engedély jogerőre emelkedését követően 
kezdődhet meg, illetőleg folytatható: 
a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a b) pontban foglaltak 
kivételével – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi 
engedély, 
b)az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a 
környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély, 
c)környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a 
környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi működési engedély, 
d)egyéb, az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – 
esetekben a környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatóságként való 
közreműködésük esetén szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által 
kiadott határozat 
Ha a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési 
engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó 
környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A létesítési 
(építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes 
környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el. 
 
Törvény a gyorsforgalmi utak, valamint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével összefüggő 
környezethasználat esetében a hatósági engedélyezésre eltérő szabályokat állapíthat meg. 
 
Előzetes vizsgálati eljárás (67.§) 
A környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást 
folytat. 
A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett 
tevékenység környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében – szükség szerint – meghatározza a benyújtandó 
kérelem tartalmi követelményeit. 
Az előzetes vizsgálati eljárás részletes szabályait külön kormányrendelet tartlmazza. 
 
A környezeti hatásvizsgálati eljárás (68.§-69.§) 
A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység 
megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. 
A Kormány rendeletben határozza meg azon tevékenységek körét, amelyek tekintetében 
mindig kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, meghatározza továbbá azon tevékenységek 
körét is, amelyek esetében a környezetvédelmi hatóság – kormányrendeletben megállapított 
mérlegelési szempontok alapján – dönt arról, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésére. 
A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezőnek környezeti hatástanulmányban kell 
bemutatnia. 
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. 
 
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (70.§) 
 
Az egyes – külön jogszabályban megjelölt – tevékenységek környezetet terhelő 
kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a 
környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető 
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legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás során kell megállapítani. 
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kormány 
rendeletben állapítja meg. 
 
Környezetvédelmi felülvizsgálat (73.§-75.§) 
 
Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, 
valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére 
környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. 
A felülvizsgálat szempontjából: 
a) tevékenységnek minősül valamely — a környezet igénybevételével, veszélyeztetésével 
vagy környezetszennyezéssel járó — művelet, illetőleg technológia folytatása, felújítása, 
helyreállítása és felhagyása; 
b)érdekelt az a) pontban meghatározott tevékenység gyakorlója vagy amennyiben az nem 
ismert, annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, 
vagy folytatják. 
Ha a tevékenység gyakorlója nem azonos az ingatlan tulajdonosával, akkor a hatóság az 
eljárás megindításáról az ingatlan tulajdonosát is értesíti. 
 
A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 
feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezheti, továbbá 
kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel. 
 
A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 
feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha 
a) környezetkárosítást észlel; 
b) kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi 
terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek 
védőterületei), környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel; 
c) a környezetvédelmi engedélyhez, illetőleg egységes környezethasználati engedélyhez kötött 
tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg vagy folytat; 
d) a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. 
Ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt 
környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt 
tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, illetőleg 
felfüggesztheti. 
 
A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie 
a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, 
korszerűségének bemutatására; 
b) a tevékenység folytatása során okozott környezetterhelések és -igénybevételek adatokkal 
alátámasztott bemutatására; 
c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a 
be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre; 
d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően 
a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására; 
e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és 
tervezett intézkedések bemutatására; 
f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre. 
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A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének — s ha ez nem lehetséges — 
a környezet-igénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell 
határozni. 
 
Szakértői tevékenység (92.§) 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységet az végezhet, 
akinek tevékenységét a meghatározott hatóság engedélyezte. Ha jogszabály 
környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakkérdésben szakértő igénybevételét írja 
elő, vagy az ilyen szakértő igénybevételéhez külön jogkövetkezményt állapít meg, 
szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott 
jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki rendelkezik 
szakértői engedéllyel. 
Szakértői tevékenység folytatására jogosító engedélyt 
a) természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység esetében a környezetvédelmi 
hatóság, 
b) környezetvédelmi szakértői tevékenység esetében a tervező- és szakértő mérnökök, 
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki 
kamara (a továbbiakban: kamara) adja ki. 
 
 

23. A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL 
1996. évi LIII. törvény 

 
 

A törvény célja (1.§): 
a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai 
sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, 
továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 
b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a 
természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése. 
 
A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell (2.§): 
a) a természeti értékek és területek állapotának értékelése, megóvása, fenntartása, 
helyreállítása, fejlesztése, 
b) a magyar részről elfogadott nemzetközi szerződésekkel összhangban, az élővilág és 
élőhelyei, a biológiai sokféleség, a természeti rendszerek, természeti erőforrások védelmezése 
és működőképességük fenntartása, 
c) az állam, a természetes és jogi személyek, valamint más szervezetek természet védelmével 
kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, 
d) a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesítése, különösen a gazdasági, pénzügyi, 
oktatásügyi politika és szabályozórendszer kialakítása, 
e) a természet védelmével kapcsolatos nyilvántartási, megelőzési, tervezési, szabályozási, 
hatósági, valamint természetvédelmi kezelési tevékenységek, 
f) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, 
ismeretterjesztési és tudományos tevékenység szakmai irányítása és támogatása, 
g) a természet védelme felelősségi rendszerének meghatározása, 
h) a természet védelme intézményrendszerének kialakítása, fejlesztése 
során. 
 
A természetvédelem feladata továbbá, hogy 
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a) a kiemelt oltalmat igénylő, föld-, víz-, növény- és állattani, tájképi, kultúrtörténeti 
szempontból, illetőleg más közérdekből kiemelt védelemre érdemes természeti értékek és 
területek körét megállapítsa; 
b) a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket veszélyeztető jelenségeket 
feltárja; 
c) a védett természeti értékek, és a védett természeti területek károsodását megelőzze, 
elhárítsa, a bekövetkezett károsodását csökkentse vagy megszüntesse; 
d) a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék 
számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, fenntartásukat, fejlődésüket 
biztosítsa. 
 
A törvény hatálya (3.§) 
A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük 
kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és 
együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény 
másként rendelkezik. 
A természetvédelemmel összefüggő e törvényben nem szabályozott kérdésekre, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Alapfogalmak (4.§) 
a) természeti érték: a természeti erőforrás az élővilág és a fennmaradásához szükséges 
élettelen környezete, valamint más – e törvényben meghatározott –, természeti erőforrásnak 
nem minősülő környezeti elem, beleértve a védett természeti értéket is; 
b) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli 
állapotok jellemeznek; 
c) természetes állapot: olyan élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember 
egyáltalán nem, vagy – helyreállításuk kivételével – alig meghatározó módon játszott 
szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi; 
e) védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által 
védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – 
élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő 
szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány; 
g) védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan 
védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület; 
h) Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület): 
külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges 
természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt 
terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület; 
j) biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek 
genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak 
a természeti rendszereknek a sokféleségét; 
k) természeti (ökológiai) rendszer: az élő szervezetek, életközösségeik, valamint ezek 
élettelen környezetének dinamikus és természetes egysége; 
m) fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben történő 
használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és 
a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövő generációk 
életlehetőségeit; 
n) természetkímélő megoldás (természetkímélő gazdálkodás): olyan, a fenntartható használat 
részét képező eljárás, módszer, gazdálkodási mód, technológia vagy más, a természettel 
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kapcsolatos magatartás, amely csak olyan mértékben befolyásolja a természeti értékeket, 
területeket, a biológiai sokféleséget, hogy természetes vagy természetközeli állapotuk 
fennmaradjon; 
q) natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a 
természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a 
természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás 
megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően jön létre. 
 
Tájvédelem (6.§-7.§): 
 

A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra 
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges 
(ember által létrehozott) környezeti elemek. 
Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 
A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek 
felsorolását.  
 

Természeti területek körének meghatározása (15.§) 
a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld; 
b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére 

szolgál, vagy ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki 
üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt; 
c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. 
 
A védett természeti területek (28.§) 
A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi 
jelentőségének megfelelően lehet: 
a) nemzeti park, 
b) tájvédelmi körzet, 
c) természetvédelmi terület, 
d) természeti emlék. 
Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, 
olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, 
természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a 
biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, 
a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. 
Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, 
általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, 
kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges 
rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése. 
Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, 
kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, 
illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A 23. § (2) bekezdése alapján védett láp, 
szikes tó természetvédelmi területnek minősül. 
 
Az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozó 
területek kijelölése (41.§) 
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A Natura 2000 területeket a Kormány rendeletben jelöli ki és teszi közzé, valamint határozza 
meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A Natura 2000 területeken lévő földrészleteket a 
miniszter rendeletben hirdeti ki. 
A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni, a kijelölés feloldását követően 
a feljegyzést törölni kell. A feljegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság 
hivatalból kezdeményezi. 
 
Tulajdonjogi rendelkezések (68.§) 
Kizárólagos állami tulajdonban áll és forgalomképtelen valamennyi barlang. 
A barlang kivételével a védett természeti értékek és területek korlátozottan forgalomképesek. 
A védett növény- és állatfaj egyede, továbbá a védett ásványi képződmény állami tulajdonban 
áll. 
Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog 
illeti meg, amelyet az igazgatóság – más jogosultakat megelőzően – jogosult gyakorolni. 
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében – sorrendben az igazgatóságot követően – 
a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. 
Állami tulajdonban álló 
a) védett természeti terület elidegenítése – a miniszter egyetértésével, legalább azonos 
természetvédelmi értékű védett természeti területtel történő csere, vagy törvényben 
meghatározott más eset kivételével – nem lehetséges, 
b) védett természeti érték elidegenítésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az természetvédelmi 
célokat vagy közérdeket szolgál, és az elidegenítéssel a miniszter egyetértett. 
 
Gazdasági és pénzügyi jogi előírások 
A természet védelme céljainak eléréséhez szükséges pénzügyi fedezetet elsősorban a központi 
költségvetésben és a természet védelmét is szolgáló elkülönített állami és fejezeti kezelésű 
pénzalapokban, különösen a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű 
előirányzatban kell biztosítani. 
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MŰEMLÉKVÉDELEM 

 
24. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

 
A kulturális örökség védelmének általános szabályai [3.§-5.§] 
 
A kulturális örökség védelme közérdek. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és 
magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és 
településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások 
tervezését – e védelemmel összhangban kell végezni. 
 
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése, 
megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. 
A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, 
értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. 
 
A nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni 
kell a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség, és a más nemzetek hazánkban 
található kulturális örökségének védelmét. 
 
Világörökség [5/A.§] 
A Világörökségi Listára felvett magyarországi helyszínek a kulturális és természeti örökség 
kiemelkedő jelentőségű elemeiként régészeti, műemléki, illetőleg – külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – természeti védelem alatt állnak. 
Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a kultúráért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) útján, az általa – az építésügyért felelős miniszterrel és a 
természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – létrehozott és működtetett 
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága közreműködésével látja el. 
A világörökségi helyszínek megóvására, fenntartható használatára, a változások 
nyilvántartására kezelő szervezetet kell létrehozni, amely a kezelési terv alapján végzi 
tevékenységét. 
 
Fontosabb értelmező rendelkezések 
5. Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális 
javak. 
6. Megelőző feltárás: a hatóság által jóváhagyott írásbeli szerződés alapján végzett olyan 
régészeti kutatási tevékenység, amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által 
érintett régészeti lelőhelyek feltárására irányul. 
7. Mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése 
során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali 
beavatkozás. 
8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté 
nyilvánítottak. 
9. Műemlékfenntartás: a műemlék rendeltetésszerű használatához, illetve értékei 
megőrzéséhez szükséges, a műemléket érintő szakszerű állagmegóvás, folyamatos jó 
karbantartással vagy felújítással. 
10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület 
(illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, 
rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő 
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jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival 
és berendezési tárgyaival együtt. 
11. Műemléki helyreállítás: a jó karbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék 
egészét vagy részét érintő felújítás, vagy meghatározott állapotba való visszaállítást célzó 
építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás. 
 
13. Örökségvédelmi felügyelet: a 46. § hatálya alá nem tartozó kulturális örökségi elemek 
megóvásának, fejlesztésének, fenntartható használatának hatósági eszközökön kívüli, 
elsősorban tanácsadással és szolgáltatási tevékenységgel történő elősegítése. 
14.Örökségvédelmi többletköltség: a kulturális örökség védett elemein végzett kutatási, 
restaurálási vagy helyreállítási munkák olyan – az értéknövekedéssel csökkentett – költségei, 
amelyeket a hatóság írt elő vagy rendelt el, valamint amit a tulajdonos kezdeményezésére a 
hatóság annak elismer, és amelyek a fenntartással kapcsolatban egyébként nem merültek 
volna fel. 
15. Próbafeltárás: a régészeti lelőhelyek állapotfelmérését, jellegük, térbeli kiterjedésük és 
rétegsoraik megállapítását célzó tevékenység. 
16. Régészeti emlék: a régészeti örökség ingatlan eleme. 
17. Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. 
18. Régészeti feltárás: tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, 
terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és 
lelőhely-felderítés), melynek célja a régészeti örökség elemeinek felkutatása. 
19. Régészeti lelet: a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó 
eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, 
elmozdították-e, vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek azon kulturális javak, amelyek 
1711 előtt keletkeztek, és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn. 
20.Régészeti lelőhely: az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség 
elemei történeti összefüggéseikben találhatók, és amelyet a hatóság nyilvántartásba vett. 
21. Régészeti megfigyelés: a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a 
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. 
22. Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a 
természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít 
rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát környezetével. 
23. Régészeti védőövezet: a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely 
biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 
26. Védett örökségi elem: az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve miniszteri 
rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 
 

A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 
 
Általános rendelkezések [7.§-11.§] 
 
A régészeti örökség védelme kiterjed: 
a) a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, számbavételére, nyilvántartására; 
b) a kiemelten vagy fokozottan védendő területek meghatározására, védetté nyilvánítására; 
c) a régészeti örökség megőrzésére. 
A régészeti lelőhelyek tulajdonjoga 
A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő 
régészeti lelet állami tulajdon. A régészeti leletek tulajdonjogáról az állam nevében a 
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miniszter lemondhat régészeti gyűjtőkörrel rendelkező, nem állami fenntartású múzeumok 
tulajdonosai javára. 
 
A régészeti lelőhelyek használata 
A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének figyelembevételével – csak olyan 
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 
eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. 
 
A régészeti örökség használata 
A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. 
A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség 
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 
 
Régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása [11.§-13.§] 
 
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 
Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban 
kell védetté nyilvánítani. 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 
lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 
(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 
(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 
lelőhely kategóriába kell sorolni. 
(4) Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi 
vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti 
lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve 
kiemelkedő fontossággal bír. 
 
A védetté nyilvánítás előkészítése 
A védetté nyilvánítás előkészítését a hatóság folytatja le. 
A védelem alá vonni tervezett lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó ingatlanok 
tulajdonosait a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításáról a hatóság megkeresésére az 
érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat a helyben szokásos módon 
(hirdetmény útján) értesíti. 
 
A védetté nyilvánítás [15.§] 
A régészeti lelőhelyeket a hatóság javaslatára a miniszter a településfejlesztésért és 
településrendezésért felelős miniszterrel, illetve természeti vagy védett természeti területen, 
továbbá védett természeti értékek esetében az építésügyért és a természetvédelemért felelős 
miniszterrel egyetértésben, rendeletben nyilvánítja védetté. 
 
A védetté nyilvánító jogszabály tartalmazza: 
a) a védetté nyilvánítás tényét, 
b) a régészeti lelőhelyen található értékek megjelölését, 
c) a védettség fokozatát, 
d) a védetté nyilvánítás indokát, 
e) a földrészlet és a régészeti védőövezet helyrajzi számát, 
f) a hatóság engedélyéhez kötött tevékenységek körét és részletes feltételeit, 
g) az állam elővásárlási jogára vonatkozó rendelkezést. 
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(3) A védett régészeti lelőhellyé nyilvánítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyezni. A bejegyzésről a hatóság intézkedik. 
 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket a hatóság a gyűjtőterület szerinti megyei 
múzeum, a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: illetékes múzeum) 
közreműködésével rendszeresen ellenőrzi. 
 
Ideiglenes védetté nyilvánítás (17.§) 
A régészeti lelőhely jelentős károsodásának veszélye esetében, vagy ha a régészeti lelőhely 
védetté nyilvánítását kezdeményezték, a hatóság a területet örökségvédelmi érdekből 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozattal legfeljebb 90 napra védetté 
nyilváníthatja. Az ideiglenesen védetté nyilvánított lelőhelyekre a védetté nyilvánított 
lelőhelyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság a határozatában 
korlátozhatja vagy felfüggesztheti, illetőleg megtilthatja a régészeti lelőhelyet veszélyeztető 
tevékenység folytatását. 
A hatóság az ideiglenes védettség időtartamát a mentő feltárás időtartamára egy alkalommal 
legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja. 
Az ideiglenes védettség tárgyában hozott határozat hatályát veszti, ha a régészeti lelőhelyet a 
miniszter rendelettel védetté nyilvánítja. 
 
A védettség megszüntetése (18.) 
 
Fel kell oldani a terület védettségét, ha annak fenntartását régészeti szempontok a 
továbbiakban nem indokolják. A védettség megszüntetésére irányuló eljárásnál a védetté 
nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
A RÉGÉSZETI FELTÁRÁS 
 
A régészeti feltárásra vonatkozó általános előírások [19.§-20.§] 
 
A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyon 
kitermelést is – (a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a régészeti lelőhelyeket el kell 
kerülni. (törvény kivételeket állapíthat meg) 
 A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak 
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti 
leletek a helyszínen nem őrizhetők meg, azokat elsősorban a feltárást végző illetékes 
múzeumban vagy országos szakmúzeumban kell elhelyezni. 
A régészeti feltárások költségeit a mentő feltárások kivételével annak kell fedeznie, akinek 
érdekében a feltárás szükségessé vált. 
 
Régészeti feltárás – amennyiben a jogszabály másképpen nem rendelkezik – feltárási 
engedély alapján végezhető. Az engedélyt a hatóság adja ki. A hatóság régészeti 
örökségvédelmi indokok alapján az engedélyt fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilváníthatja. Régészeti feltárás végzésére a külön jogszabályban megjelölt intézmények és 
szakemberek jogosultak. 
A hatóság a régészeti feltárásra vonatkozó engedélyét visszavonja, ha a jogszabályi és a 
feltárási engedélyben foglalt előírásokat megszegik. 
 
Próbafeltárás (21.§) 
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A próbafeltárás célja a régészeti lelőhelyek jellegének, kiterjedésének, a veszélyeztető 
források és a megelőző feltárás mértékének meghatározása, a lelőhelyek védelmi fokozatának 
megállapítása és osztályozása. 
 
Megelőző feltárás [22.§-23.§] 
Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett 
régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). 
A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen – a hatóság eltérő rendelkezésének 
hiányában – próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően – külön 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a hatóság régészeti megfigyelést 
írhat elő. 
 
A feltárás végzésére jogosult és a beruházó a megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli 
szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell a feltárás időtartamát és annak teljes 
költségét. A szerződés érvényességéhez a hatóság jóváhagyása szükséges. A szerződés 
jóváhagyására irányuló eljárásra a feltárási engedélyezés szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. A feltárás engedélyezése egyben a szerződés jóváhagyását is jelenti. A 
szerződésre egyebekben a polgári jog szabályai az irányadóak. 
 
A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a 
teljes bekerülési költség 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás 
fedezetére, így különösen a régészeti hatástanulmány, próbafeltárás, régészeti megfigyelés, 
dokumentálás, elsődleges leletkonzerválás, valamint az elsődleges leletfeldolgozás teljes és a 
leletelhelyezés rendkívüli költségeit. A feltárást végző intézmény köteles a tényleges 
felhasználásról elszámolni. 
A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerült vitás szakmai kérdésekben a hatóság 
álláspontja az irányadó. 
 
Mentő feltárás [24.§-25.§] 
A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is törekedni kell a régészeti örökség 
elemeinek helyszíni megőrzésére. 
Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a 
munka felelős vezetője) köteles 
a) a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának 
kézhezvételéig szüneteltetni, 
b) a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes 
múzeum, vagy a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
 
Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be 
kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
kivitelezőt egyaránt terheli. 
 
A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot haladéktalanul értesíteni. 
Az illetékes múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és 
a tevékenység folytatásának feltételeiről – a hozzá érkezett bejelentéstől számított – 24 órán 
belül írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejűleg a hatóságnak is megküldeni. 
A hatóság az illetékes múzeum nyilatkozatának megérkezését követően dönt a tevékenység 
folytatásának további feltételeiről. 
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Ha a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem 
folytatható, a tevékenység jellege szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság 
köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, 
és intézkedéséről a hatóságot értesíteni. 
A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az 
elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő 
feltáráshoz feltárási engedély nem szükséges. 
Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté 
nyilváníthatja a földterületet. 
 

MŰEMLÉKVÉDELEM 
 
Általános feladatok [28.§] 
 
A műemlékvédelem általános feladatai: 
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, 
dokumentálása, nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek 
meghatározása, 
b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei 
értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása, 
c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét 
szolgáló kezelése összhangjának megteremtése, 
d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés. 
 
VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS [29.§-30.§] 
 
A műemléki értékek védetté nyilvánítása a hatóságnál kezdeményezhető. 
A védetté nyilvánítás előkészítését a hatóság folytatja le, ennek során értesíti: 
a) a védelemre javasolt ingatlan tulajdonosát; 
b) a területen található közművek és egyéb létesítmények tulajdonosait; 
c) az ingatlan fekvése szerinti települési és megyei (fővárosi) önkormányzatot; 
d) az illetékes építésügyi hatóságot; 
e) más jogszabály alapján is védett vagy védendő érték esetében a hatáskörrel bíró illetékes 
hatóságot (pl. a természetvédelmi hatóságot); 
f) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét. 
 
A védelem alá vonni tervezett műemléki jelentőségű területen és műemléki környezetben álló 
ingatlanok tulajdonosait a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításáról a hatóság 
megkeresésére az érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat a helyben 
szokásos módon (hirdetmény útján) értesíti. 
 
Elővédelem (30.§) 
A hatóság az általa meghatározott műemléki értékeket elővédelem céljából határozattal listára 
veszi.  
 
 
A listára vett műemléki értéken tervezett 
a) építési engedélyköteles, 
b) telekhasznosítási és telekalakítási célú, valamint 
c) a hatóság a listára vételről szóló határozatában meghatározott 
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beavatkozást annak megkezdése előtt 90 nappal a hatóságnál be kell jelenteni. 
 
Az ideiglenes védettség (31.§) 
 
A hatóság: 
a) a műemléki védelemre javasolt ingatlant (területet), illetve a listára vett műemléki értéket a 
védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy 
b) ha a műemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti, 
soron kívül legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezheti, és a határozat 
fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el. 
 
Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre 
meghosszabbítható. 
Az ideiglenes védelem megszűnik a határozatban megjelölt időtartam elteltével, illetve a 
védetté nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépésével. 
Ha a hatóság a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítja, hogy a védetté nyilvánítás 
nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szüntetni.  
 
A védettség létrejötte [32.§-34.§] 
 
A műemléki értékeket a miniszter a hatóság előterjesztése alapján rendeletben nyilvánítja 
védetté. 
A rendeletnek tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás tényét, 
b) a védetté nyilvánított műemléki értékeket, a védelem célját, 
c) a védelem fajtáját (műemlék, védett műemléki terület), 
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos 
rendelkezést, 
e) a műemléknek a műemlékvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába sorolását, 
f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához 
szükséges helyrajzi adatokkal. 
 
Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek és 
műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell.  
A kizárólagos állami tulajdonban tartandó műemlékeket, illetve műemlékegyütteseket e 
törvény melléklete egyedileg határozza meg. (Amennyiben tulajdonjoguk az ingatlan-
nyilvántartásban nem az állam javára van bejegyezve, és az nem az ingatlan-nyilvántartás 
hiányosságának vagy jogszabálysértésnek az eredménye, a tulajdonjogot az állam javára meg 
kell szerezni.) 
 
A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett területet a 
hatóság a jellemző adatokat ismertető ,,Műemlék'' feliratú táblával jelöli meg. 
 
 
 
 
A MŰEMLÉKVÉDELEM SAJÁTOS TÁRGYAI 
 
Történeti kertek (36.§) 



201 
 

A történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemlékhez 
kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti alkotás, 
zöldfelület, illetőleg park. 
A történeti kertet lehetőleg eredeti rendeltetésének megfelelően, teljes eredeti területére 
kiterjedően kell védelem alá helyezni. 
A kiemelkedő jelentőségű történeti kert műemlékké nyilvánítható. 
 
Temetők és temetkezési emlékhelyek (37.§) 
 
Műemléki védelemben kell részesíteni azokat a temetőket és temetkezési emlékhelyeket vagy 
a temetőknek azokat a részeit, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a 
kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei. 
Műemléki védelemben részesíthető: 
a) a temető egész területe; 
b) a temető körülhatárolt területrésze; 
c) a síremlék, síremlékcsoportok, sírépítmények; 
d) a temető egyéb építménye, tartozéka, illetve eleme. 
Műemléki védelem alatt álló temető, temetkezési emlékhely, illetve azok részei 
felszámolására engedély nem adható. 
 
Műemléki területek [38.§-39.§] 
 
Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember és a természet együttes 
munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, 
tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, részlegesen beépített területet, amely 
jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. 
 
Műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek a jellegzetes, 
történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, 
terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva – műemléki 
védelemre érdemes módon – fejezi ki az azt létrehozó közösség építészeti kultúráját. 
Ha a települési önkormányzat rendeletével jóváhagyott helyi építési szabályzattal vagy 
szabályozási tervvel (a főváros esetében szabályozási kerettervvel) érintett terület utóbb válik 
műemléki jelentőségű területté, úgy a védettséget kihirdető miniszteri rendelet 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül a helyi építési szabályzatban, szabályozási 
tervben (a főváros esetében szabályozási kerettervben) a védettség tartalmának megfelelő 
változtatásokat át kell vezetni. 
 
Műemléki környezet 
A védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos 
ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok műemléki 
környezetnek minősülnek. A védetté nyilvánításról szóló rendelet sajátos viszonyok esetén 
ettől eltérően is kijelölheti a műemléki környezetet. 
 
 
 
 
A műemlékek fenntartása (41.§) 
A műemlék fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, 
illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben 
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meghatározott ingyenes használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) e törvény szerint 
köteles gondoskodni. 
A műemlékeket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A fenntartási, jó 
karban tartási kötelezettség a műemlékek esetében a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, 
képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési 
tárgyaira. 
 
A műemlékek használata [43.§-45.§] 
 
A műemlékeket a műemléki értékükhöz, jellegükhöz, történelmi jelentőségükhöz méltóan, a 
védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani. 
A műemlékek helyreállítása és használata során törekedni kell a történetileg összetartozó 
ingatlanokat, ingatlanrészeket egyesítő megoldásokra, továbbá a korábban – az eredeti 
műemléki érték csorbításával – eltávolított, fellelhető és azonosítható alkotórészek, tartozékok 
és berendezési tárgyak visszahelyezésére. 
 
A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében 
biztosítani kell az építészeti, városépítészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek 
fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését. 
A műemléki környezet területén minden változtatást, beavatkozást a műemlék városképi, 
illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. 
 
A hatóság jóváhagyása szükséges: 
a) műemlék épület társasházzá alakításához; 
b) műemlék ingatlant terhelő használati (szolgalmi) jog alapításához. 
Jóváhagyás hiányában a jogügylet érvénytelen. 
 
Műemlék bontása (45.§) 
A műemlék egésze nem bontható le. 
A műemlék részleges bontása akkor engedélyezhető, ha 
a) a műemlék egyes részeinek, illetőleg szerkezeti elemeinek megmentése céljából szükséges, 
b) a műemlék helyreállításával kapcsolatban korábbi és jelentős építési korszak 
maradványának bemutatását, vagy a műemlék hiteles állapotát eltorzító idegen részek 
eltávolítását, illetve a műszaki állagbiztosítás vagy életveszély-elhárítás érdekében szükséges 
elkerülhetetlen beavatkozásokat célozza, vagy 
c) műemléken vagy műemléki területen utólag létesített, műemléki értékkel nem bíró 
építmény eltávolítását, vagy terepszint megváltoztatását célozza, 
d) a beavatkozás a műemlék használata érdekében, a védetté nyilvánítást megalapozó 
műemléki értékek sérelme nélkül megvalósítható. 
Műemlék ingatlanon telekalakítás – külön jogszabályban meghatározottak szerint – akkor 
engedélyezhető, ha azzal a védett érték nem sérül. 
 
 
 
 
A HATÓSÁG FELADATAI (62.§-63.§) 
 
A hatóság feladata a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható használatának 
elősegítése és támogatása.  
Ennek érdekében ellátja: 
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a) országos illetékességgel az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott 
hatósági feladatokat; 
b) az örökségvédelmi felügyeleti feladatokat; 
c) az e törvényben meghatározott tudományos feladatokat illetőleg azok koordinálását; 
valamint 
d) egyéb, hatáskörébe utalt feladatokat. 
 
A hatóság engedélyezi a következő, egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem 
kötött tevékenységeket: 
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, 30 cm mélységet meghaladó 
földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatás; 
b) régészeti lelőhelyen 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkák; 
c) a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét, és megjelenését, érintő munkák, 
tevékenységek; 
d) reklámok műemléken történő elhelyezése; 
e) a műemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak 
tudományos vagy műszaki célú kutatására, feltárására irányuló munkák; 
f) a műemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatása; 
g) műemlékhez tartozó ingatlanterületen fa kivágása, telepítése, tereprendezés; 
h) műemlék egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek elmozdítása, illetőleg szabadtéri 
múzeum keretében készülő rekonstrukcióba történő beépítése; 
i) a műemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos megóvási 
(konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák; 
j) a műemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás elhelyezése, illetve 
üzemeltetése; 
k) e törvényben meghatározott egyéb esetek. 
 
Műemlékvédelmi érdekből a hatóság a műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak 
engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezően alkalmazandó 
nemzeti szabványoktól eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhető, ha az alkalmazandó 
megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel, vagy mindkettő más 
módon biztosítható. 
 
A hatóság előzetes nyilatkozata (65.§) 
A hatóság hatósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén – kérelemre – köteles a 
kérelmező által megjelölt munkák vagy tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos 
feltételekről nyilatkozni (a továbbiakban: előzetes nyilatkozat). 
Ha az előzetes nyilatkozat alapjául szolgáló körülmények lényegesen nem változtak, az egy 
éven belül induló engedélyezési eljárás során a hatóság az előzetes nyilatkozatához kötve van. 
 
Örökségvédelmi hatástanulmány (66.§) 
A hatóság – külön jogszabályban meghatározott esetekben és tartalommal – az engedélyezés 
előfeltételeként előírhatja az érintett kulturális örökségre vonatkozó hatásvizsgálat 
elkészítését. 
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás (a 
településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv) során. 
Hatósági kötelezés (67.§) 
A hatóság a kötelezettségek teljesítésére a tulajdonost, vagyonkezelőt, használót, vagy az 
építtetőt, kivitelezőt kötelezheti. 
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A védett kulturális örökségi elem vonatkozásában a hatóság: 
a) az építésügyi hatósági jogkörébe tartozó szabálytalanság esetén – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – az Étv. és az annak végrehajtásáról rendelkező egyéb jogszabályok alapján 
jár el; 
b) az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek és 
védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást megelőző 
állapot helyreállítását, a jóváhagyott (engedélyezett) terveknek megfelelő állapot kialakítását; 
a jó karbantartásra, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését, 
illetve a méltatlan használat megszüntetését; 
c) műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak károsítása, 
veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás tanúsítóját e 
tevékenység folytatásától eltiltani. 
 
A hatóság kulturális örökségvédelmi érdekből elrendelheti: 
a) a védetté nyilvánított kulturális örökséghez tartozó javak felülvizsgálatát, felújítását, 
helyreállítását; 
b) olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék vagy a védetté nyilvánított kulturális 
örökség történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota meghatározott elemeinek 
feltárására, helyreállítására és bemutatására irányulnak. 
Az elrendelt munkálatok örökségvédelmi többletköltsége a hatóságot terheli. 
 
Nyilvántartások [71.§-74.§] 
A hatóság központi hatósági nyilvántartást vezet: 
a) a régészeti lelőhelyekről; 
b) a régészeti feltárási engedélyekről; 
c) a műemlékekről, ennek keretén belül a listára felvett műemléki értékekről; 
d) a védetté nyilvánított kulturális javakról; 
e) a kiviteli engedélyekről; 
f) a jogtalanul eltulajdonított, eltűnt védett kulturális örökségi elemekről, valamint a 
jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról, 
g) az a)–f) pontokban meghatározottakkal összefüggő, a kulturális örökség szempontjából 
fontos adatokról. 
 
A hatósági nyilvántartás nyilvános, és közhitelesen tanúsítja a benne szereplő kulturális 
örökség elemeinek védettségét. A kulturális örökség védelme érdekében a hatóság a 
nyilvántartás egyes adataihoz való hozzáférést miniszteri rendelet alapján korlátozhatja. 
 
A védetté nyilvánított kulturális javak esetében a nyilvántartás tartalmazza: 
a) a tárgy részletes leírását, valamint az azonosítását lehetővé tévő egyéb adatokat; 
b) a tárgy tulajdonosának és birtokosának természetes személyazonosító adatait, valamint 
lakcímét; 
c) a tulajdonszerzés idejét és módját; 
d) a tárgy – állandó, illetve ideiglenes – őrzési helyét; 
e) a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
A régészeti, illetve a műemléki védettség tényének fennállását és jellegét az ingatlan-
nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A bejegyzés elmaradása a védettség fennállásának tényét 
nem érinti. 
 
Szakértői tevékenység (75.§) 
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Ha jogszabály kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakkérdésben szakértő 
igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, 
szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott 
jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen 
előéletű, rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és 
megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. 
 
Örökségvédelmi bírság (82.§) 
Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 
(amely) az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő 
módon végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló 
kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett 
kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi 
bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság kiszabása nem 
mentesít egyéb, építésügyi eljárásban kiszabható bírság alól. 
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság összegének megállapításánál mérlegelni kell: 
a) a kulturális örökség elemének történeti, eszmei jelentőségét és egyediségét, 
b) az okozott kár nagyságát. 
 
 

II. MUNKAJOG ÉS VÁLLALKOZÁS 
 

 
25. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL 

[1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY] 
 
 

A törvény hatálya (1.§) 
A törvény hatálya – ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek – 

kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság 
területén végzik, továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát ideiglenes 
jelleggel külföldön végzi. 

 
A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai (3.§) 

A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a 
szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek 
megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 
A munkáltató a munkavállalót, az üzemi tanácsot, illetve a szakszervezetet köteles minden 
olyan tényről, körülményről, illetőleg ennek változásáról tájékoztatni, amely a jogok 
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. A munkáltatót a 
munkavállalóval szemben ez a kötelezettség a munkaszerződés megkötését megelőző eljárás 
során is terheli. 
A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt — kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja — 
nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné. 
 
A munkaviszonyból származó igény elévülése (11.§) 
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A munkaviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. A bűncselekménnyel okozott 
kárért fennálló felelősség öt év, ha pedig a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, 
ennek megfelelő idő alatt évül el. 
Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell 
figyelembe venni. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni nem lehet. 
Ha a jogosult az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől 
számított hat hónapon belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 
hat hónapnál kevesebb van hátra. 
 
A szakszervezetek (18.§) 
A törvény alkalmazásában szakszervezeten a munkavállalóknak minden olyan szervezetét 
érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos 
érdekeiknek előmozdítása és megvédése. 
 
Az üzemi tanács választása (43.§) 
Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden 
olyan önálló telephelyén (részlegénél), ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt 
meghaladja. 
Üzemi megbízottat annál a munkáltatónál, illetve a munkáltató olyan önálló telephelyén 
(részlegénél) kell választani, ahol a munkavállalók létszáma ötvenegy főnél kevesebb, de a 
tizenöt főt meghaladja. 
 
A munkaviszony alanyai (71.§-75.§) 
A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. 
Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. 
Korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is 
létesíthet munkaviszonyt. 
A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki tizennyolcadik életévét még nem 
töltötte be. 
Munkaviszonyt létesíthet – az alapszabálytól eltérően – a tizenötödik életévét betöltött, 
általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében 
tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. 
A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes 
képviselőjének hozzájárulása is szükséges. 
Nőt és fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, 
illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a 
munkaköröket, amelyekben nő vagy fiatal munkavállaló nem, vagy csak meghatározott 
munkafeltételek biztosítása esetén, illetve előzetes orvosi vizsgálat alapján foglalkoztatható, 
jogszabály határozza meg. 
 
A munkaviszony létesítése (76-79.§) 
A munkaviszony – ha törvény másként nem rendelkezik – munkaszerződéssel jön létre. A 
munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja. 
A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató 
köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés 
érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő harminc napon belül – 
hivatkozhat. 
A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja. 
 
A munkaviszony – a felek megállapodásának megfelelően – állandó vagy változó 
munkahelyen történő munkavégzésre jön létre. 
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A munkaviszony eltérő megállapodás hiányában: 
• teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. 
• határozatlan időtartamra jön létre. 

A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam 
lejártát követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A 
harmincnapos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel 
hosszabbodik meg, amilyen időtartamra eredetileg létrehozták. 
 
Próbaidő (81.§) 
A munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető. 
A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy 
hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő 
meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet. 
A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. 
 
A munkaviszony megszűnése (86.§) 
A munkaviszony megszűnik: 
a) a munkavállaló halálával; 
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
c) a határozott idő lejártával; 
 
A munkaviszony megszüntethető: 
a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével; 
b) rendes felmondással; 
c) rendkívüli felmondással; 
d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt; 
 
A rendes felmondás (89.§-92.§) 
A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással 
megszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet. 
A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának 
világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a 
munkáltatónak kell bizonyítania. 
A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. 
 
A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban 
meghatározott időtartam alatt: 
a) a betegség miatti keresőképtelenség 
b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, 
c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli 
szabadság (139. §), 
e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak a 
gyermekgondozási segély folyósításának, 
f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a 
teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított időtartama. 
 
A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettől 
érvényesen eltérni nem lehet. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál 
munkaviszonyban töltött idő szerint meghosszabbodik. 
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A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól 
felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele. A töredéknapot egész napként kell 
figyelembe venni.  
 
Végkielégítés (95.§) 
A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása, 
vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. 
 
A rendkívüli felmondás (96.§-98.§) 
A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással 
megszüntetheti, ha a másik fél 
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy 
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 
Ettől érvényesen eltérni nem lehet. 
A munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére 
meghatározott tartalmú igazolást állít ki. 
 
A munkavégzés szabályai (104.§) 
A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni. 
Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és 
a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi 
esetben az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg. 
A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más 
személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
 
A teljes munkaidő 117/B. § 
A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra. 
Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása rövidebb teljes munkaidőt is 
előírhat. 
A teljes munkaidő mértéke – a felek megállapodása alapján – legfeljebb napi tizenkét, 
legfeljebb heti hatvan órára emelhető, ha a munkavállaló 
a) készenléti jellegű munkakört lát el; 
b) a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés]. 
 
A pihenőidő (123. §- 124. §) 
A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között 
legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani. 
A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell 
esnie. 
 
Rendes szabadság 
130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság 
illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. 
 
Munkabér 
141. § A munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár; az ettől 
eltérő megállapodás érvénytelen. 
142. § A munkavállalót — eltérő megállapodás hiányában — a munkaszerződésben 
megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg. 
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A munkavállaló kártérítési felelőssége (166.§- 170. §) 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, 
illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. 
Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének 
ötven százalékát nem haladhatja meg. 
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 
hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 
A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet 
nélkül felelősséggel tartozik. 
 
A munkáltató kártérítési felelőssége (174. §) 
A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért 
vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. 
Mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső 
elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 
Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett 
elő. 
 
A munkaügyi jogvita (199. §) 
A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a 
szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényből, illetőleg kollektív 
szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében e 
törvény rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. 
A munkáltató — ha e törvény másképp nem rendelkezik — a munkaviszonnyal kapcsolatos 
igényének érvényesítése iránt munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. 
A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. 
 

 
26. A MUNKAVÉDELEMRŐL 

[1993. ÉVI XCIII TÖRVÉNY ÉS 5/1993. (XII. 26.) RENDELET egységes szerkezetben] 
 
 

A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkvégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkát végzők 
egészségének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében. 

[A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál betűs szedés az 5/1993. (XII. 
26.) MüM rendelet (Vhr.) szövege.] 
 

Mvt. 1. § (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munkavégzésre 
vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény 
céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a 
foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában. 
(2) A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és 
egészséges munkafeltételekhez. 

Alapelvek 
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Mvt.2. § (1) Az állam — a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel 
egyeztetve — meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az 
egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a 
munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását 
időszakonként felülvizsgálja. 

(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei 
nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével 
összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra 
hárítani. 

(3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 
megvalósításának módját — a jogszabályok és a szabványok keretein belül — a 
munkáltató határozza meg. 
(4) A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven 
ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá 
vonatkozó szabályait. 
 
Mvt.9. § (1) A törvény hatálya — a (2)—(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel — 
kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti 
vagy tulajdoni formában történik. 
 
Mvt.11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e 
törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi, 
szociális és családügyi miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes 
veszélyes tevékenységekre vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba 
léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre 
vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály 
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a 
magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a 
munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott 
megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban 
foglalt követelménnyel, megoldással. 
 
Mvt.13. § Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági 
tevékenység ellátásával — szervei útján — a munkavédelem megszervezése. 
 

Általános követelmények 

Mvt.18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba 
vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz 
előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, 
importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, 
ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények 
megtartásával történhet. 

 
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben 

szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit 
kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre mint termékre, külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal. 
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(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az 
rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve típusbizonyítvánnyal. Az egyéni 
védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 
miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni. 

 
Mvt.19. § (1) A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a 

létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 
(2) A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a 

18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartotta. 
 
Mvt.21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, 

munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munka-
védelmi üzembe helyezés). 
 

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a 
munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, 
illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

 
(4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a 

létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények 
kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi 
nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez 
szükséges utasítások. 

 
A munkavégzés tárgyi feltételei 

 
Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá 

kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, 
továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a 
rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos 
biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és 
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön 
jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes 
technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. 

 
Mvt.24. § Minden munkavállaló részére biztosítani kell 
a)  megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet; 
b)  a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, 

pihenési és melegedési lehetőséget. 
 
Mvt.25. § A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a 

keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi 
ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. 

 
Mvt.26. § A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és 

riasztóberendezést kell biztosítani. 
 
Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés 

hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. 
Ennek részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg. 
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Mvt.27. § A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez szükséges mozgástérről. 
 
Mvt.28. §(1) Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más 
alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. 

(2) A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, 
rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos 
munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást. 

 
Mvt.29. § A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra 

hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre 
gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani. 

 
Mvt.30. § Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, 

karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a 
biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek. 

 
Mvt.31. § A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének 

megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. 
 
Mvt.32. § A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az 

alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 

 
Mvt.33. § (1) A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és 
klímát kell biztosítani. 
 

Mvt.34. § A szabadtéri munkahelyen — a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek 
megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, 
védőitallal — gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. 
 

Mvt.38. § (1) Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell kijelölni, 
kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. 
 

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények 

Mvt.40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, 
hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne 
veszélyeztesse. 
 

(3) Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a 
munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát növelő időtartamban 
történő munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.) esetén a külön jogszabály előírásai szerint 
kell eljárni. 
 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei 

Mvt.49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha 
— annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, 
— foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem 

befolyásolja, 
— foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, 
— mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára — külön jogszabályokban 

meghatározottak szerint — alkalmasnak bizonyult. 
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Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és — külön jogszabályban meghatározott munkakörökben — 
időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. 
 

Mvt.50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, 
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, 
készséggel és jártassággal. 
 

MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 
AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ 

ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

 
Mvt.54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 

köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket: 
a) a veszélyek elkerülése; 
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat 

megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának 
mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó 
pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; 

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; 
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a 

technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti 
tényezők hatására; 

h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; 
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

 
A MUNKABALESETEK ÉS A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE, 

KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 
 

Vhr. 5. § A munkáltató minden munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a 
továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul 
nyilvántartásba (a továbbiakban: munkabaleseti nyilvántartás) venni. 
 

Vhr. 6. § (1) A munkaképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. 
A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült 
jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak 
felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. 
 

Vhr. 7. § A súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a 
munkáltatónak — telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen — azonnal be kell 
jelentenie a rendelkezésére álló adatok közlésével a megyei (fővárosi) munkabiztonsági és 
munkaügyi felügyelőség a baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. A bányászati 
munkabalesetet a bányatörvénybenés végrehajtási szabályaiban előírtak szerint kell 
bejelenteni. 
 

Vhr. 9. § A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő 
hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet 

a) a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának; 
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a 

megyei (fővárosi) munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség, illetve a Magyar Bányászati 
Hivatal (a továbbiakban: MBH) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének; 
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c) külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar 
munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a megyei (fővárosi) munkabiztonsági 
és munkaügyi felügyelőség, illetve az MBH — munkáltató székhelye szerint illetékes — 
területi szervének; 

d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási 
pénztárnak (kirendeltségnek). 
 

Mvt.66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát 
közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. 

(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor 
erről és a jogorvoslat lehetőségéről (68. §) a sérültet, halálos baleset esetén a 
hozzátartozót értesítnie kell. 

(3) A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a 
munkabaleset kivizsgálásában. 

 
Mvt.68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, 

kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, úgy a területileg 
illetékes munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséghez, bányászati munkabaleset 
esetén az illetékes bányakapitánysághoz kérelemmel fordulhat. 

(2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota miatt jogainak érvényesítésére nem 
képes, az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a sérült hozzátartozója gyakorolhatja. 
A kérelemben a hozzátartozói minőséget valószínűsíteni kell. 

 
Mvt.69. § Ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar állampolgárságú 

munkavállalóját külföldi kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató 
köteles a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott rendben a bejelentési és 
nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni. 

 

 
27. AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK 

SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI 
KÖVETELMÉNYEKRŐL 

[4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET] 
 
 

 
A rendelet hatálya kiterjed azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, 
és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy 
építési tevékenység valósul meg. 
 
Fogalmak (2. §) 
1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A 
munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, 
valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények 
és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok 
elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák 
területe. 
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2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, 
felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 
3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes 
személy, akit megbíztak vagy foglalkoztatnak az e jogszabályban előírt feladatok teljesítése 
érdekében. 
 
Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése(3.§-5.§) 
 
A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni 
(foglalkoztatni vagy megbízni). A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni 
(foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait 
a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 
A tervező és a kivitelező által megbízott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. 
Amennyiben a tervező, illetve a kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység 
ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy 
alkalmazására. Ez esetben írásbeli nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a koordinátori 
feladatokat ki látja el. 
 
A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 
tervdokumentáció részét képező, meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv 
is rendelkezésre áll. 
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést (a 3. 
számú melléklet szerint) köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, 
ha 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 
munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. 
Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer 
kell feltüntetni. 
 
Az előkészítés általános alapelvei (6.§) 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az 
építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
meghatározott előírásokat. 
 
A koordinátor feladatai (7.§-8.§) 
A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésénél: 
a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; 
b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; 
c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői 
alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi 
munkák biztonsága érdekében; 
d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, 
különösen: 
da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető 
munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, 
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db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési 
időtartamának meghatározását. 
 
A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezésben: 
a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy 
a munkáltató és – amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges – a munkát 
személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben 
meghatározottakat megvalósítsák; 
b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 
dokumentációhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák 
előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos 
munkavégzés követelményeit; 
c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 
felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,  
d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; 
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre 
kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. 
 
Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége (9. §) 
A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és 
a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 
felelősségét. 
 
Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények (10.§) 
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 
meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító 
hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 
f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 

 
 
 

28. SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK 
[2000. ÉVI C TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL] 
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A gazdálkodási folyamatokról, a beruházások pénzügyi eredményéről csak úgy kapunk 

reális információkat ha ismerjük a számvitel, könyvvitel, a vállalati beszámoló és mérleg 
fogalmát, a bizonylatokkal szembeni követelményeket. 

A számviteli nyilvántartások az egyes gazdasági eseményeken alapulnak, amelyek 
változásokat okoznak a vállalkozás, beruházás vagyoni – pénzügyi helyzetén, amelyről a 
vállalkozások időközönként könyveléssel igazolt beszámolót kötelesek készíteni. Az éves 
beszámolóba tartozik a mérleg és az eredménykimutatás is. 

A könyvelés a számviteli bizonylatokon alapul. Ilyennek minősül minden okmány, amely 
valamely gazdasági esemény dokumentálására készült. A bizonylatnak hitelesnek, 
megbízhatónak és tartalmilag is valódinak kell lennie. A beruházási bizonylat elsődleges 
(alapbizonylat) ha később összesítésre, feldolgozásra kerül (pl. kapujegy, jegyzőkönyv, raktári 
kivitelezési jegy), másodlagos az egyes bankbizonylatokból kimutatott összes felhasznált 
banki fedezet. 
A beruházás gazdasági értelemben új tárgyi eszközök előállítása, bővítése, pótlása, 
beszerzése. Az építőiparban új létesítmény létrehozása, valamely építmény átalakítása, 
fejlesztése. 
A beruházás irányítója, pénzügyi felelőse az építtető. Ő rendeli meg a kivitelezőt és 
rendelkezik a beruházás eredményével, hasznával. Az építtető (beruházó) készíti el, vagy 
készítteti el és írja alá a beruházási alapokmányt, amely tartalmazza az összes lényeges 
műszaki, szervezési, pénzügyi feladatot és azok időbeli ütemezését a beruházás 
lebonyolításának teljes tartamára. 
A megvalósításhoz a beruházó választja ki a kivitelező cégeket. A kivitelező lehet 
fővállalkozó, aki a teljeskörű beruházás sikeres megvalósítását vállalja, generálvállalkozó, aki 
valamennyi építési munkát és azok teljeskörű felelőségét vállalja, alvállalkozó, aki csak egy-
egy meghatározott építési vagy szerelési munkát vállal és így ezekért tartozik 
részfelelőséggel. 
A beruházás költségei finanszírozhatók az építtető saját forrásából, saját és idegen forrásból 
(hitel, ppp.) és lízingeléssel. A lízing a hiteltől abban különbözik, hogy a beruházó mint 
lízingbevevő a futamidő alatt az előállított tárgyi eszközök tulajdonát nem szerzi meg, csak 
használati jogot kap, a futamidő után a maradványérték kifizetése után nyer tulajdont. 
A beruházás elkészültével a kivitelező átadás-átvételi eljárásban adja át az elkészült 
építményt, szerelést, berendezést. Erre az építtetőt 15 nappal előre kell meghívni és az 
eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni az esetleges hibák, hiányosságok felsorolásával, a 
javítás, kiegészítés, pótlás határidejeinek megjelölésével. A sikeres átadás-átvétel aláírásával a 
létesítmény a megrendelő birtokába kerül. 
 
A törvény hatálya (2.§) 
A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a 
nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek. A törvény hatálya alá tartozik a 
gazdálkodó. 
A törvény hatálya nem terjed ki  
- az egyéni vállalkozóra, akkor sem, ha egyéni cégként a cégbíróságon bejegyezték, a polgári 
jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
kereskedelmi képviseletére, továbbá 
- arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság), 
amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
törvény előírásai szerint vezeti. 
 
Fontosabb fogalmak (3.§) 
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1. gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, 
továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény; 

2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés 
céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási 
tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a 
biztosítóintézetet is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az 
iskolaszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a 
vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben 
nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé; 

3. államháztartás szervezetei: azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az 
államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít; 
 

4. társult vállalkozás: az a – konszolidálásba teljeskörűen be nem vont – gazdasági társaság, ahol az 
anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős részesedéssel rendelkezik, mértékadó 
befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára. Mértékadó befolyást gyakorlónak 
tekintendő az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával 
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik. A részesedés szavazati arányának meghatározása során a 115. § (4) 
bekezdésében előírt számítási eljárást kell értelemszerűen alkalmazni; 
 

3. jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet 
érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – 
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. 
Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet 
érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől 
független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot; 

4. nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti 
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – 
értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 3. pont szerinti 
értékhatárát; 
 

1. mérlegkészítés időpontja: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon – az üzleti év 
mérlegfordulónapját követő – időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához 
szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni; 
 
Beszámolási kötelezettség (4.§-9.§) 
A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott 
beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. 
A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak 
összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége 
eredményéről. 
A törvényben előírtakon túlmenő, további információkat kell a kiegészítő mellékletben 
megadni, amennyiben e törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek 
érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény 
kimutatásban történő bemutatásához. 
 
A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a 
foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ. 
A beszámoló lehet: 
a) éves beszámoló, 
b) egyszerűsített éves beszámoló, 
c) összevont (konszolidált) éves beszámoló, 
d) egyszerűsített beszámoló. 
 
A gazdálkodónak a beszámolót általában kettős könyvvitellel kell alátámasztania. 
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Egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha 
azt e törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi. 
 
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni. 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 
egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 
a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 
 
Üzleti év (11.§) 
 
Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama 
általában megegyezik a naptári évvel. 
Az üzleti év a naptári évtől eltérhet: 
a) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, ha az a külföldi székhelyű 
vállalkozásnál is eltér, 
b) a hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások, a biztosítóintézetek kivételével a külföldi 
anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalatánál, ezen leányvállalat leányvállalatánál, ha 
az a külföldi anyavállalatnál, illetve a külföldi anyavállalat összevont (konszolidált) 
beszámolójánál is eltér, 
c) az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a hitelintézetnek, pénzügyi 
vállalkozásnak vagy biztosítóintézetnek minősülő európai részvénytársaság és európai 
szövetkezet kivételével, 
d) a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézménynél. 
 
AZ ÉVES BESZÁMOLÓ (17.§-20.§) 
Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok 
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint 
mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve egyszerűsített éves beszámolót 
készíthet, ha ennek feltételei fennállnak. 
 
Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok 
változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a 
saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások 
tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti 
eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós 
vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek. 
 
Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves 
beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni. 
Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az 
eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a 
mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani. 
 
A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év 
megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben 
be kell mutatni és indokolni kell.  
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Az éves beszámolót e törvényben meghatározott szerkezetben és legalább az előírt 
tagolásban, az 1–3. számú mellékletben előírt tételeket a megadott sorrendben, a tételek 
továbbtagolásának, illetve összevonásának szabályai figyelembevételével, bizonylatokkal 
alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthető 
formában magyar nyelven kell elkészíteni. 
 
Egyszerűsített éves beszámoló (96.§-98.§) 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő 
mellékletből áll. Üzleti jelentést – az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan – nem 
kell készíteni. 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az 1. számú melléklet ,,A'', illetve ,,B'' változata 
közül a vállalkozó által választott mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit 
tartalmazza. 
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2. vagy a 3. számú melléklet ,,A'', 
illetve ,,B'' változata közül a vállalkozó által választott eredménykimutatás nagybetűvel és 
római számmal jelölt tételeit tartalmazza. 
 
Az egyszerűsített beszámoló (99.§) 
Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó az üzleti évről december 31-i fordulónappal 
egyszerűsített beszámolót köteles készíteni. Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó 
számára a naptári év az üzleti év. 
Az egyszerűsített beszámoló a 4. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és az 5. 
számú melléklet szerinti eredménylevezetésből áll. Az egyszerűsített mérleg és az 
eredménylevezetés tételei továbbtagolhatók. 
(3) Az egyszerűsített mérleget és az eredménylevezetést a tételek e törvény szerinti 
sorrendjében, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett egyszeres könyvvitel (a 
pénzforgalmi könyvvitel, illetve az eszközökről és a forrásokról vezetett részletező 
nyilvántartások, a leltárak) adatai alapján, világos és áttekinthető formában kell összeállítani. 
(4) Az egyszerűsített mérleget és az eredménylevezetést magyar nyelven kell elkészíteni, az 
adatokat ezer forintban kell megadni. 
 
Számviteli bizonylatok (166.§-167.§) 
A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi 
kellékei a következők: 
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 
ellennyugtákon a befizető aláírása; 
d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet jellegétől, 
időbeni hatályától függően – annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait 
vonatkoztatni kell; 
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági 
művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a 
könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai; 
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot 
kiállító gazdálkodó nevét, címét; 
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g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; 
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 
 
Szigorú számadási kötelezettség (168.§) 
A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági 
eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a 
nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó 
vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 
amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási 
kötelezettség alá kell vonni. 
A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. 
A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott 
vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja 
azok elszámoltatását. 
 
A bizonylatok megőrzése (169.§) 
A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, 
értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet vagy más, a törvény 
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles 
megőrizni. 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető 
módon megőrizni. 
 
Azokat a törvényi előírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat, 
amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli 
standardokba kell foglalni. 
 

29. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
[2006. ÉVI IV. TÖRVÉNY] 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 
A gazdasági társaságokról szóló törvény a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági 

társaságok alapításának, szervezetének, működésének szabályait rögzíti. Ezen kívül 
meghatározza a társaságok alapítóinak, tagjainak, részvényeseinek jogait és kötelezettségeit, 
valamint felelősségét, továbbá rögzíti a jogutódlással vagy anélkül történő megszűnés 
szabályait. 

Gazdasági társaság csak törvényben meghatározott formában alapítható (társaságiforma-
kényszer). Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság közkereseti társaság és a betéti 
társaság, míg jogi személyiséggel a korlátoltfelelősségű társaság és a részvénytársaság 
rendelkezik. A közkereseti társaság és a betéti társaság jogi személyiségének hiánya 
formálisnak tekinthető, a társaságok jogképességét a törvény egyértelműen rögzíti. 

Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és 
belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést 
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(részvényt) szerezhetnek. Természetes személy csak egyetlen társaságban lehet korlátlanul 
felelős tag, és a törvény továbbra sem teszi lehetővé kiskorú személy korlátlan 
felelősségvállalását. 

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével gazdasági társaság 
alapításához legalább két tag szükséges. 

A nonprofit gazdasági társaság bevezetésével egyidejűleg tehát 2007. július 1-jétől 
közhasznú társaság nem alapítható, és az addig az időpontig alapított közhasznú társaságokat 
2 év alatt meg kell szüntetni vagy át kell alakítani valamelyik Gt. szerinti társasági formává. 

A társaságok és tagjaik (részvényeseik) vagyoni és személyi viszonyaira háttérszabályként 
továbbra is a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók, míg a társaságok 
munkavállalóinak jogait és kötelezettségeit a Munka Törvénykönyve határozza meg. 

 
2. A gazdasági társaság alapítása 
A gazdasági társaság alapítása létesítő okirat elfogadásával történik. A közkereseti társaság, a 
betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság esetén ez társasági szerződés megkötését 
jelenti, amelyet a társaság valamennyi tagjának alá kell írnia, és azt közokiratba vagy ügyvéd, 
illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Az új törvény egységesen alapszabálynak hívja a részvénytársaságok létesítő 
okiratát, alapító okiratnak pedig az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és az 
egyszemélyes részvénytársaság létesítő okiratát nevezi. 
A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag vagy részvényes vagyoni hozzájárulása 
szükséges, amely pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. Az új törvény 
kimondja, hogy apport – valamennyi gazdasági társaság esetében – bármilyen vagyoni 
értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet. 
Újdonság, hogy apportként az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozatokon alapuló 
követelés is elfogadható. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, ulletve 
szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként 
továbbra sem lehet figyelembe venni.  

A társasági törvény csak a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetén 
határozza meg kötelezően a jegyzett tőke minimumát. Az előbbi esetén 3 millió forintban, az 
utóbbinál pedig 20 millió forintban rögzíti azt. A társaságok alapítóira hagyja a pénzbeli és 
nem pénzbeli hozzájárulás arányáról való döntést, azaz lehetőség nyílik például egy gazdasági 
társaság apporttal történő alapítására is. Ugyanez vonatkozik a törzstőke, alaptőke 
felemelésére is. 

A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának 
napjától a jogerős cégbejegyzésig a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként 
működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet továbbra is csak a 
cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységet egyáltalán nem végezhet. Az előtársaságra – a törvényben 
meghatározott kivételekkel (16.§) – a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányuló 
szabályokat kell alkalmazni. A cégbejegyzésig az előtársasági jelleget a gazdasági társaság 
iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” 
(„b.a”) toldattal kell jelezni. 

Ha a társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, úgy az előtársasági létszakasz megszűnik, 
és az ez idő alatt kötött jogügyletek külön döntés vagy jóváhagyás nélkül a társaság 
jogügyleteinek minősülnek. A cégbejegyzési kérelmet a létesítő okirat elfogadásától számított 
30 napon belül kell benyújtani az alapító társaság székhelye szerint illetékes cégbírósághoz. 
Ettől eltérő határidőt a társasági törvényen kívül a cégtörvény állapíthat meg. A gazdasági 
társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. 
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3. A gazdasági társaságok szervei és ügyvezetése 
 

A gazdsági táraság életében a legfontosabb döntéseket a tagok, részvényesek összességének, 
azaz a társaság legfőbb szervének kell meghoznia. A társaság legfőbb szervének 
tevékenységében valamennyi tag, illetve részvényes jogosult részt venni. 

A közkereseti társaság és a betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, e társaságokban 
az új törvény alapján taggyűlés nem hozható létre. Ezért módosítni kell mindazon közkereseti 
társaságok és betéti társaságok szerződését, amelyekben taggyűlés szerepel! A taggyűlés 
elnevezés a gazdsági társaságok közül csak a korlátolt felelősségű társaságra alkalmazható, 
továbbá a gazdasági társaságnak nem minősülő egyesülés legfőbb szervének neve is – az 
eddigi megtévesztő „igazgatótanács” elnevezés helyett – taggyűlés. A részvénytársaság 
legfőbb szerve a közgyűlés. Az egyszemélyes társaságoknál természetesen nem kerül sor 
legfőbb szerv létrehozására, a taggyűlés vagy közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az 
egyedüli tag vagy részvényes írásban határoz. 

A gazdasági társaság ügyvezetése a vezetői tisztségviselők vagy vezetői tisztségviselőkből 
álló testület feladata. A közkereseti társaság és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre 
jogosult tagok, a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését az ügyvezetők, a zártkörűen 
működő részvénytársaság ügyvezetését pedig az igazgatóság vagy a vezérigazgató látja el. 

A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama – főszabály szerint – 5 év, azonban a 
társasági szerződés rendelkezése alapján akár határozatlan időtartamú megbízásra is sor 
kerülhet. 

A gazdasági társaságok tulajdonosai ellenőrzését a felügyelőbizottság végzi. Éppen ezért a 
testület létrehozásáról jellemzően a tagoknak, részvényeseknek kell dönteniük. A törvény 
felügyelőbizottság létrehozását csak akkor írja elő, ha annak valamilyen speciális funkciója, 
célja van. 

A társasági törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre hagyja annak 
meghatározását, hogy mely esetekben közelező egy gazdasági táraságnál könyvvizsgáló 
választása, továbbá e törvény rögzíti a könyvvizsgálat tartalmát is. A részvénytársaságnál 
könyvvizsgáló választása továbbra is minden esetben kötelező. 

A könyvvizsgálót a gazdasági társaság legfőbb szerve választja annak érdakében, hogy 
gondoskodjon a könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak 
megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, működésének eredményéről. 

 
4. A társasági szerződés módosítása, a társaság megszűnése 
 
A gazdasági társaságok a cégjegyzékből való törléssel szűnnek meg. Egy társaság 

megszűnhet jogutód nélkül vagy pedig jogutódlással. A gazdasági társaság jogutód nélküli 
megszűnése esetén irányadó szabályok közül érdemes kiemelni, hogy a megszűnő társaságot  
terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított 5 éves 
jogvesztő határidő alatt érvényesíthatő a gazdasági társaság volt tagjával (részvényesével) 
szemben. A tag helytállási kötelezettsége attól függően korlátozott vagy korlátlan, hogy a 
társasági működése során milyen felelőssége állt fent a társaságot terhelő kötelezettségekért. 
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás és a megszüntetési 
eljárás esetét kivéve – végelszámolást kell lefolytatni. 

A gazdasági társaságok megszűnésének másik típusa a jogutóddal történő megszűnés. Ez 
következik be társaságiforma-váltás, egyesülés és szétválás (együtt: átalakulás) esetén. 

A társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik (pl. székhely, 
telephely megváltoztatása – 18.§) – a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
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határozata szükséges. A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, 
új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához 
egyhangú határozatra van szükség. 

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, 
majd a további részt – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a törzsbetétek 
arányában kell felosztani atársaság tagjai között. 
 

 
30. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL 

[1990. ÉVI V. TÖRVÉNY] 
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Az egyéni és társas vállalkozásokat (mint természetes személyeket) vállalkozói járulék 
kötelezettség terheli. Nem vonatkozik azonban arra, aki öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. Nem kell továbbá a járulékot 
fizetni annak a vállalkozónak, aki egyidejűleg munkaviszonyban is áll, valamint annak sem, 
aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytat. A vállalkozói járulék mértéke 
4%. A vállalkozói járulékköteles juttatások szja és tb-járulék, továbbá egészségügyi 
hozzájárulás (eho) kötelesek is. 
Egyes meghatározott foglalkozási körökben tevékenykedők választhatják az egyszerűsített 
vállalkozói adót (eva) mely 2006. október 1-től 25%. Az adóalany az adóév első három 
negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja, befizeti, majd az adóévre 
bevallásban bevallja, megfizeti vagy ha túllépte akkor visszaigényli. 
 

Az egyéni vállalkozás általános szabályai 

1. § Ez a törvény szabályozza az egyéni vállalkozás létrehozásának, működésének és 
megszűnésének feltételeit. 

2. § (1) E törvény alkalmazásában egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint 
belföldinek minősülő természetes személy vagy – a 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
esetben – külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. E törvény 
alkalmazásában gazdasági tevékenység az üzletszerűen — ellenérték fejében, nyereség- és 
vagyonszerzés céljából, rendszeresen — folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. 

3. § (1) Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki 
cselekvőképes, lakóhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. 

(2) Ha a devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgárt önálló 
vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény feljogosít, egyéni vállalkozás 
alapítására ez a természetes személy is jogosult, feltéve, hogy cselekvőképes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. 

4. § (1) Egyéni vállalkozás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – vállalkozói 
igazolvány birtokában gyakorolható. 

(3) A vállalkozói igazolványt kérelemre – az erre rendszeresített egységes nyomtatvány 
kitöltésével –, a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és 
illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott – körzetközponti feladatokat 



225 
 

ellátó – települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti 
jegyző) adja ki. 

(7) A körzetközponti jegyző a kérelmező helyett az érintett szervezetektől az erre a célra 
létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni 
vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. A 
körzetközponti jegyző az adószám, illetőleg az adóazonosító jel, statisztikai számjel 
megállapításához szükséges adatokat – a kérelem rögzítését követő két napon belül – az erre a 
célra létrehozott számítógépes rendszer útján továbbítja az illetékes hatóság számára. 

5. § (1) Nem kaphat vállalkozói igazolványt: 
a) akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt 

jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek; 
b) akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéltek; 
c) akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt 

tevékenységre; 
d) aki egyéb jogszabályban — törvényben, törvényerejű rendeletetben vagy 

kormányrendeletben — meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik; 
e) aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; 
f) akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát a 14. § (1) bekezdés c)—d) pontjában 

foglaltak miatt visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig. 
g) akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van. 

 

Az egyéni vállalkozás működési szabályai 

8. § (1) Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában 
kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja. 

(2) Az egyéni vállalkozó tevékenységét a tevékenység folytatására irányadó jogszabály 
előírásai szerint, ha a tevékenység folytatását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, 
csak ennek birtokában kezdheti meg és folytathatja. 

10. § (1) Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység 
folytatásában. 

(2) Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és középfokú 
szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat. Segítő családtagként a vállalkozó közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá a vállalkozó élettársa, egyeneságbeli rokonának 
házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa 
foglalkoztatható. 

11. § (1) Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, 
korlátlanul felel. 

(2) Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat és egyidejűleg nem lehet 
gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. 
 

A vállalkozói tevékenység gyakorlásának megszűnése 

13. § (1) Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha: 
a) az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja; 
b) az igazolványt a körzetközponti jegyző a 14. §-ban foglaltak alapján visszavonta, 
c) az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve: ha vállalkozói 

tevékenységét özvegye vagy örököse; cselekvőképességének elvesztése esetén pedig az 
egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője folytatja. 

14. § (1) Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha 
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a) olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná (5. § szerinti okok); 
b) a működéshez szükséges, e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek 

nem felel meg és a körzetközponti jegyző vagy az illetékes települési (fővárosi kerületi) 
önkormányzat jegyzője, illetőleg a külön jogszabályban megjelölt hatóság felszólítása 
ellenére e követelményeknek 30 napon, illetve – a külön jogszabályi felhatalmazás alapján – a 
hatóság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés másképpen 
nem orvosolható; 

c) az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását 
megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, 
nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt 
határidőig sem tett eleget; 

e) a vállalkozó a 8. § (3) bekezdésében foglalt felhívás ellenére az érintett hatósági 
engedélyt a megadott határidőn belül nem mutatja be. 
 

Az egyéni cég 

15. § (1) Az egyéni vállalkozó — kérelmére — a cégjegyzékbe egyéni cégként 
bejegyezhető. 

(2) Az egyéni cég nem jogi személy. 
(3) A cégbírósághoz intézett bejelentésre, eljárásra a bírósági cégnyilvántartásról szóló 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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III. RÉSZ 

MINŐSÉG- és SZABVÁNYÜGY 
 

 

31. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI 
KÖVETELMÉNYEKRŐL 

[253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET] 
OTÉK 

 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1.§) 
 

Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest 
építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, 
a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági 
engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi 
építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad. 
 
Külön jogszabály alapján védett területet, építményt érintő felhasználást, építési munkát 
engedélyezni és végezni a védett érték figyelembevételével és a védetté nyilvánító 
rendelkezés szerint szabad. 
 
A hatósági engedély kiadása során az OTÉK normáitól eltérni abban az esetben lehet, ha 
természeti katasztrófa, természeti csapás következtében válik szükségessé az engedélyezési 
eljárás alá tartozó helyreállítási, illetve újjáépítési tevékenység, és az csak ilyen módon 
valósítható meg, továbbá a központilag kiadott többször használatos tervek alapján történik. 
 
A rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (2.§-4.§) 
A területek felhasználásának, a telkek alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és 
módját az e rendeletben foglaltak szerinti településrendezési tervben (településszerkezeti és 
szabályozási terv), illetőleg helyi építési szabályzatban kell meghatározni. 
 
A településrendezési tervek jóváhagyandó, valamint kötelező és egyéb alátámasztó szakági 
munkarészekből állnak. 
 
A településszerkezeti terv (3.§) 
A településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarésze a település igazgatási területének 
felhasználását meghatározó terv és leírás. 
A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze: 
1. a tájrendezési, 
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti - 2/2005.(I.11.)Korm.- környezeti 
értékelésnek is megfelelő tartalommal), 
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3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, csomópontjai és 
keresztmetszetei), 
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és 
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás), 
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás 
(számítás) javaslat. 
 
A településszerkezeti terv egyéb alátámasztó szakági munkarészeit a település sajátos helyi 
adottságai határozzák meg. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv (4.§) 
 
A helyi építési szabályzat a település igazgatási területén, a helyi sajátosságoknak 
megfelelően az építés rendjét – annak feltételeinek és módjainak meghatározásával – 
megállapító helyi települési önkormányzati rendelet. 
A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles 
másolatának felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy 
,,Készült az állami alapadatok felhasználásával'' 
 
A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze (3.§ (3)bekezdésében): 
a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a 
településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel, 
b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, 

• a településszerkezeti tervet megelőzően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti 
munkarészek, 

• a településszerkezeti tervet követően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti 
munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre 
figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek, 

• továbbá a helyi értékvédelmi (természeti és művi) javaslat. 
A szabályozási terv egyéb alátámasztó szakági munkarészeit a település sajátos helyi 
adottságai határozzák meg. 
 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS (6.§) 
 
A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési 
szempontból beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekbe kell sorolni. 

• beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) terület, amelyen belüli építési 
övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%, illetőleg 

• beépítésre nem szánt terület, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 5% 
 
A település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású 
területrészeket – általános és sajátos építési használatuk szerint – azonos területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 
 
Az igazgatási terület beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint 
1. lakó-, 
 1.1. nagyvárosias lakó-, 
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 1.2. kisvárosias lakó-, 
 1.3. kertvárosias lakó-, 
 1.4. falusias lakó-, 
2. vegyes-, 
 2.1. településközpont vegyes-, 
 2.2. központi vegyes-, 
3. gazdasági-, 
 3.1. kereskedelmi, szolgáltató-, 
 3.2. ipari-, 
4. üdülő-, 
 4.1. üdülőházas-, 
 4.2. hétvégiházas-, valamint 
5. különleges-, 
 
Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területeit az építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbiakban kell megkülönböztetni: 
1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-, 
2. zöld-, 
3. erdő-, 
 3.1. védelmi erdő, 
 3.2. gazdasági erdő, 
 3.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő, 
 3.4. oktatási-kutatási erdő, 
4. mezőgazdasági, 
4.1. kertes mezőgazdasági, 
4.2. általános mezőgazdasági, 
5. vízgazdálkodási, 
6. természetközeli, 
7.különleges beépítésre nem szánt 
területként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni. 
 
A beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan meg kell határozni a 
szintterület-sűrűség és a közüzemi közművesítettség mértékét. 
 
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA 
 
Építési övezetek, övezetek (7.§) 
A területfelhasználási egységek területeit – közterületekre és egyéb (közterületnek nem 
minősülő) területekre kell tagolni, továbbá ezeket beépítésre szánt területek esetén építési 
övezet(ek)be, beépítésre nem szánt területek esetén övezet(ek)be kell sorolni. 
 
Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és 
karakterbeli különbségeik alapján és úgy kell besorolni, hogy az azokon belüli – azonos 
helyzetben lévő – telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg. 
 
Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan 
meg kell határozni legalább: 
1. a kialakítható legkisebb telekterületméretet, 
2. a beépítési módot, 
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, 
4. a megengedett legnagyobb építménymagasságot, 
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5. a beépítés feltételének közművesítettségi mértékét, 
6. a zöldfelület legkisebb mértékét, 
7. a megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezetségi határértékeket [a továbbiakban: 
környezetterhelési határértékeket (emisszió és imisszió)], 
8. a terepszint alatti építményeket. 
 
Az övezetre vonatkozóan az e rendeletben foglaltakon túlmenően meg lehet határozni: 
1. a beépítési módot, 
2. a megengedett legnagyobb építménymagasságot. 
Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozóan meg lehet határozni: 
1. a felhasználás kizárólagosságát, illetőleg korlátozását, 
2. a helyi sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében a telkek legkisebb szélességi és 
mélységi méretét, a legkisebb építménymagasságot, az építészeti karakter jellemzőit, 
3. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik kialakítására vonatkozó egyéb előírásokat, 
4. a legfelső építményszint magasságát. 
 
A közművesítettség mértéke (8.§) 
 
Az egyes építési övezetek közművesítettségének módját és mértékét helyi építési 
szabályzatban, szabályozási tervben kell megállapítani. 
A közművesítettség szempontjából 
a) teljes közművesítettségnek minősül 

•  a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő) 
•  a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, 
•  a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá 
•  a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte; 

b) részleges közművesítettségnek minősül 
•  a közüzemi villamos energia szolgáltatás, 
•  a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, 
•  az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá 
•  a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte; 

c) hiányos közművesítettségnek minősül, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek 
valamelyike nem áll fenn; 
d) közművesítetlennek minősül, ha nincs közüzemi közműhálózat. 
 
 

 
ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSAI 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK (50.§) 

 
Az építményeket és részeit tervezési program (üzemelés-technológia) alapján kell tervezni és 
megvalósítani, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. A rendeltetési célnak 
megfelelő építési követelményeket és az akadálymentes használatot biztosító 
építményrészeket tervezési programban kell meghatározni. 
 
Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően, a helyszíni adottságok 
figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos telkek és 
építmények, önálló rendeltetési egységek zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát, és 
illeszkedjenek a környezet és a környező beépítés adottságaihoz, építészeti megoldásaikkal 
járuljanak hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 
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Az építmények és részei megvalósítása során 
a) az állékonyságra és a szilárdságra, 
b) a tűzbiztonságra, 
c) a higiéniára, az egészség- és a környezetvédelemre, 
d) a használati biztonságra, 
e) a zaj és rezgés elleni védelemre, 
f) az energiatakarékosságra és a hővédelemre, 
g) az élet- és vagyonvédelemre 
vonatkozó nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illetőleg azokkal legalább egyenértékű 
megoldást kell alkalmazni. 
 
Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak az erre 
vonatkozóan meghatározott feltételek szerint szabad. 
 
Az építményt és részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit úgy kell megvalósítani, 
utólagosan átalakítani, hogy azok 
a) a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt a rendeltetési céljuknak megfelelően az 
állékonyság és a biztonság követelményeinek megfeleljenek, 
b) a várható hatások (nedvesség, szél, levegőszennyeződés, hang, rezgés, földrengés, 
sugárzás, napfény, hő stb.) okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használatához 
szükséges mértékű védelmet nyújtsanak, 
c) a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak [pl. mechanikai, (nap)fény, oldó, vegyi, hő, 
tűz, robbanás, korróziós és biológiai] az előírt mértékben ellenálljanak, illetőleg azoknak 
megfeleljenek, 
d) jókarbantartásuk, esetleges cseréjük céljából - a csatlakozó szerkezetek állékonyságának 
veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek. 
 
Állékonyság, mechanikai szilárdság (51.§) 
 
Az építményt és részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit úgy kell megvalósítani, hogy a 
megvalósítás és a rendeltetésszerű használat során várhatóan fellépő terhek, hatások ne 
vezethessenek 
a) az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, 
b) az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékű deformációjához, 
c) az építmény teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt a beépített berendezések 
és szerelvények károsodásához. 
 
Az építményt és szerkezeteit úgy kell megvalósítani, hogy a rendeltetésszerű használat során 
előálló hatások következtében sem az építmény szerkezeteiben (túlzott hőmozgás vagy 
páralecsapódás, korrózió stb.), sem környezetében vagy a talajban az építményre káros 
állapotváltozás (kifagyás, talajmozgás stb.) ne következzék be. 
Az építmény és szerkezetei feleljenek meg a polgári védelem jogszabályban előírt 
követelményeinek. 
Építési tevékenységgel már meglévő építmények, építményrészek állékonyságát 
veszélyeztetni nem szabad. 

 
Tűzbiztonság (52.§) 
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Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, 
ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani és 
beépíteni, hogy az esetlegesen keletkező tűz esetén 

a) állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon, 
b) a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott legyen és mérgező elemet ne 

tartalmazzon, 
c) a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, építményre lehetőleg ne terjedhessen 

tovább, 
d) az építményben lévők az építményt az előírt időn belül elhagyhassák vagy kimentésük 

lehetősége műszakilag biztosított legyen, 
e) a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos legyen. 

 
Higiénia, egészség- és környezetvédelem (53.§) 
 

Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, 
ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell 
megválasztani és beépíteni, hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók 
egészségét ne veszélyeztesse 

a) mérgező gázok keletkezése és kibocsátása, 
b) légnemű, folyékony vagy szilárd légszennyező és más veszélyes anyagok keletkezése, 
c) veszélyes sugárzás, 
d) szennyezett víz, föld, szilárd és folyékony hulladék, 
e) az építmény felületein káros nedvesedés keletkezése, megmaradása, 
f) elektrosztatikus feltöltődés, 
g) vegyi és korróziós hatás, 
h) biológiai kártevők megtelepedése, elszaporodása, 
i) káros mértékű zaj és rezgés. 
 
Az építmények megvalósítása során biztosítani kell 
a) a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és mesterséges 

megvilágítási lehetőséget, 
b) a helyiségek nedvesség (csapadékvíz, talajvíz, talajpára, üzemi víz stb.) elleni védelmét, 

a páratartalom kicsapódása elleni védelmét, 
c) megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet, 
d) a használat során keletkező szennyvíz és füstgáz elvezetésének lehetőségét, a hulladékok 

átmeneti tárolásának és eltávolításának lehetőségét, 
e) az előírt mértékű földelést és villámvédelmet, 
f) a tisztíthatóság és a karbantarthatóság lehetőségét, 
g) az egyes önálló rendeltetési egységek egymástól független, zavartalan rendeltetésszerű 

használati lehetőségét. 
 
Az egészségre és a környezetre káros hatású anyagot, szerkezetet, berendezést építési célra 

felhasználni nem szabad. 
Az építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak olyan 

módon szabad, hogy az az életet, az egészséget ne veszélyeztesse. 
Faanyagot csak gombamentesítő kezelés után szabad beépíteni. 
Az építményt és részeit úgy kell megvalósítani, hogy a természetes vagy mesterséges 

forrásból származó sugárzás káros hatásával szemben a rendeltetésnek megfelelő védelmet 
nyújtsanak. Építményben a sugárterhelés a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
határértéknél nagyobb nem lehet. 
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Használati biztonság (54.§) 
 

Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget és annak részleteit úgy 
kell megvalósítani, ehhez az épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani 
és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használathoz biztonságos feltételeket nyújtsanak és ne 
okozzanak balesetet, sérülést, például 

a) elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben), 
b) megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelő világítás miatt), 
c) leesést (pl. váratlan szintkülönbség, vagy korlát, mellvédfal hiánya, kialakítási hibája 

miatt), 
d) fejsérülést (pl. nem megfelelő szabad belmagasság, szabad keresztmetszet miatt), 
e) ütközést (pl. nem megfelelő megvilágítás, vészvilágítás hiánya, tükröződés miatt, vagy 

építményen belüli járműmozgásból), 
f) égési sérülést (pl. védelem nélküli forró felülettől, folyadéktól, gőztől), 
g) áramütést (pl. földelési, szerelési hibából), 
h) robbanást (pl. energiahordozó, hőtermelő vezeték, berendezés hibája miatt), 
i) elakadást, beszorulást (pl. szűkös méretű terek vagy nyílások miatt). 
Az építményt és részeit, továbbá a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és 

hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy a fényhatás 
a) az építmények és a helyiségek rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, 
b) a környezet rendeltetésszerű használatát (pl. tükrözéssel) ne zavarja, a közlekedés 

biztonságát ne veszélyeztesse. 
 

Zaj- és rezgésvédelem (55.§) 
 

Az építményt és részeit, szerkezeteit úgy kell méretezni és megvalósítani, hogy a 
környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatásoknak) az 
előírt mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa. 

Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, 
ehhez az építési anyagokat, az épületszerkezeteket és a rögzített berendezési tárgyakat úgy 
kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használatuk során keletkező zaj- és 
rezgéshatás az építmény helyiségeinek, tereinek és külső környezetének rendeltetésszerű 
használatát ne akadályozza, az előírt mértéknél nagyobb zaj- és rezgéshatással ne terhelje, 
továbbá feleljen meg a vonatkozó jogszabályok és kötelező szabványok előírásainak. 

 
Energiatakarékosság és hővédelem (56.§) 

 
Az építményt és részeit, úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, az 

épületszerkezetet és a beépített berendezést megválasztani és beépíteni, hogy a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás viszonylag a legkisebb legyen. 

Az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései - az energetikai, a 
hőtechnikai előírásoknak megfelelően - együttesen legyenek alkalmasak a helyiségek 
rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására. 
 

 
 
 

Építmények egyes hatások elleni védelme (57.§) 
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Az építményt és részeit védeni kell az állékonyságot és a rendeltetésszerű használatot 
veszélyeztető vegyi, korróziós és biológiai hatásoktól, továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, 
talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, pára stb.) káros hatásaival szemben. 

A talaj irányából ható nedvességhatások ellen vízhatlan szigeteléssel kell megvédeni a 
huzamos tartózkodásra, az értékek és műkincsek tárolására szolgáló helyiségeket, továbbá 
minden olyan helyiséget, amelynek rendeltetése ezt szükségessé teszi, valamint minden olyan 
épületszerkezetet, amely nedvesség hatására jelentős szilárdságcsökkenést vagy egyéb 
károsodást szenvedhet. 

A csatlakozó terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizet az épülettől elvezesse. 
Az építmény villámcsapás, elektrosztatikus feltöltődés, kóboráram elleni védelméről a 

rendeltetésének megfelelően gondoskodni kell. 
Az építmény környezetére károsan ható aktív védelem nem alkalmazható. 

 
ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI (104.§) 
 
Az építmény valamennyi önálló rendeltetési egysége megközelíthető legyen szabad térből 
vagy az építmény közös használatú közlekedőjéből. Az akadálymentes használatra alkalmas 
önálló rendeltetési egységhez akadálymentes megközelíthetőséget kell biztosítani. 
Egy építményben több önálló rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha 
a) minden önálló rendeltetési egység rendeltetési céljának megfelelő egyidejű használata 
biztosítható, lakások esetében a pihenési funkciót is beleértve, 
b) a rendeltetésszerű használat során egészségkárosító, tűz- és robbanáshatással, vagy más 
módon egymást nem veszélyeztetik, 
c) tervezett használatuk légszennyező, zaj-, rezgés-, fény-, szag-, fertőző és sugárhatást a 
megengedett mértéket meghaladóan nem eredményez, továbbá 
d) közös kiürítési útvonaluk a rácsatlakozó helyiségek teljes befogadóképességre méretezett, 
és 
e) a közös közlekedők (folyosók, lépcsők, lejtők, felvonók stb) az építmény zavartalan 
rendeltetésszerű használatának lehetőségét egyidejűleg biztosítják. 
 
Többcélú felhasználás céljára építményt, építményrészt, helyiséget úgy kell megvalósítani, 
hogy az valamennyi rendeltetésére vonatkozó hatósági előírások közül a legszigorúbbat is 
kielégítse. 
Vegyes rendeltetésű épületben az egyes önálló rendeltetési egységek esetében a rájuk 
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az épület egészére vonatkozó követelményeket úgy 
kell megállapítani, hogy minden rendeltetési egységre vonatkozó követelmény érvényesüljön. 
 
Közvetlen a közterületről vagy az épület telkéről nyíló bejárattal kell megvalósítani az olyan 
önálló rendeltetési egységet, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy 
amelynek használati biztonsága, vagyonbiztonsága azt megköveteli (pl. postai, pénzügyi 
intézmény). 
 
Akdálymentesség 
 
Akadálymentes használat céljára az építményt, építményrészt, önálló rendeltetési egységet, 
teret, helyiséget úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az a fogyatékos személyek számára 
is a rendeltetésüknek megfelelően használható legyen. Ennek megfelelően kell kialakítani az 
építmény megközelítését, főbejáratát, vagy legalább egy bejáratát, közlekedőit, a használt 
terek méreteit, részletmegoldásait, a beépített szerkezeteket és a berendezési, felszerelési 
tárgyakat. Akadálymentes használhatósághoz olyan jelző-információs rendszert kell 
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biztosítani, amely a mozgáskorlátozott, a látás- és a halláskárosodott személyeket segíti az 
építmények használatában. 
Az új közhasználatú építmények, építményrészek mindenki által használható részeit 
akadálymentesen kell megvalósítani, hogy az építmény tervezett rendeltetésének megfelelő 
közszolgáltatás fizikailag mindenki számára elérhető legyen. 
A fogyatékos személyek elsődleges használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló 
rendeltetési egységet, helyiséget minden részletében az akadálymentes használat lehetőségét 
biztosító módon kell megvalósítani. 
 
 
Lakás (105.§) 
 
A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek 
lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi 
helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, 
belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, 
háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé 
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 
b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. 
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, 
ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az 
elhelyezése). 
 
A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, 
amely lehetővé teszi az a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,– kivéve 
a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések 
elhelyezését. 
A lakás legalább egy lakószobájának hasznos alapterülete 17 m2 vagy annál nagyobb legyen. 
Ezen alapterületbe nem számítható be a lakószobának a főző és/vagy az étkező funkció céljára 
is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével 
közös. 
A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő 
szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 
 
Néhány fontosabb fogalommeghatározás az OTÉK 1. sz. mellékletet szerint 

 
1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, 

korlátozás nélkül használható. 
2. Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószintje az építmény szintterülete legfeljebb 20%-ában kerül 

0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. 
3. Alagsori helyiség, helyiségcsoport: amelynek a padlószintje bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül a 

terepcsatlakozás alá. 
4. Alapterület: épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben 

számított belső területe (nettó alapterület). 
5. Állagmegóvás (karbantartás): meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 

kármegelőzése, kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását szolgáló építési-szerelési 
munka. 
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8. Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének 
vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény 
térfogatát nem növelő építési munka. 

15. Biztonságos használhatóság: biztonságosan használható az építmény vagy annak része, ha a 
rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi vagy más 
szempontból nem megfelelő építményrész, szerkezet, berendezés, építési anyag. 

16. Bővítés: meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges 
irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység. 

17. Csoportház (a sorház, láncház, átriumház gyűjtő-meghatározása): építési telkenként egy vagy több önálló 
rendeltetési egységet (pl. lakást vagy egy üdülőegységet) magába foglaló, egymástól független 
épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított önálló épületelemek, egymáshoz kapcsolt beépítéssel 
csoportosan elhelyezett együttese. 

22. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak. 
23. Építési hely (telek beépíthető része): az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai 

által körülhatárolt területrésze, amelyen – a védőtávolságok megtartásával – az övezeti előírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k). 

24. Építési övezet: a beépítésre szánt (beépített) területek területfelhasználási egységein belüli egyes 
területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 

25. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott 
olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet kötelezően kell elhelyezni. 

26. Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe 
veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) 
valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. 

Az építménymagasság megállapítása során: 
a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró 

szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való 
metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, 
amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak, 

b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem 
haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – 
mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a 
felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45° 
alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt 
vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával, 

c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső 
oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni, 

d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni. 
Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani. 
27. Építményszint: az építmény minden olyan szintje, amely padlószinttel rendelkezik. 

 
30. Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és 

biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) 
építési tevékenység. 
 

37. Hasznos alapterület: az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. (A fogalom 
nem vonatkozik a terek használhatóságára.) 
 

40. Helyreállítás (újjáépítés): építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétel érdekében 
végzett felújítási tevékenység az építmény építményrész, eredeti építészeti, alaprajzi kialakításának lehetséges 
megtartása mellett. 
 

47. Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, 
üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. 

48. Környezetterhelési határérték: jogszabályban a területfelhasználási egységre a terület rendeltetésszerű 
használhatósága érdekében meghatározott levegő- (por, fűst, szag), víz- és talajszennyezettség, továbbá a zaj-, a 
rezgés-, és a sugárterhelés megengedett felső határértéke. 

49. Környező terepszint: a telekhez csatlakozó szomszédos telkek rendezett terepszintje. 
 

51. Középmagas építmény: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30,0 m között van. 
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55. Közműpótló: a vezetékes közműellátást helyettesítő műtárgy (pl. kút, szennyvíztároló, aggregátor). 

 
65. Magasépítmény: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. 

 
67. Melléképítmény: az építési telek, illetve azon álló épületek rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez 

szükséges építmény 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény, 
e) kerti építmény, 
f) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
g) állat ól, állatkifutó, 
h) trágyatároló, komposztáló, 
i) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
j) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop. 

 
82. Részleges akadálymentesítés: ha a meglévő építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történő 

átalakítása kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható, ideális 
volna, és/vagy az építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez előírt 
méreteknek, szabályoknak, azonban az építményben lévő közszolgáltatások így is hozzáférhetők mindenki 
számára. 
 

86. Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal. 
 

90. Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épületszerkezetei által elfoglalt területtel növelt alapterülete 
(bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámítani a földszinti fedetlen terasz alapterületét. 

91. Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein elhelyezhető épületek 
összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének viszonyszáma. 
 

93. Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő 
építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A 35. § (9) bekezdésének a) pontja szerinti 
épületkiugrás vízszintesen mért vetületi területét a telek beépítettségének számítása során figyelembe kell venni. 
A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni: 

a) az árnyékszék, a terepszint alatti építmény, a melléképítmények és a telken és a telek határain álló kerítés, 
b) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a 

legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor, 
c) az építményhez tartozó előlépcső, valamint a terepcsatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévő erkély, 

függőfolyosó, ereszpárkány, előtető – az építmény tömegétől kiálló részeinek – az építménytől számított 1,50 m-
es sávba eső 
vízszintes vetületét. 

94. Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes – nyúlványos telek esetében a 
teleknyúlvány területével csökkentett – területéhez viszonyított megengedett mértéke. 
 

105.Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg 
amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. 
106. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség. 
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32. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS TERMÉKEK KÖTELEZŐ ALKALMASSÁGI 
IDEJE 

[11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM EGYÜTTES RENDELET] 
 
 

 
A Ptk. 308. § (1) bekezdése szerint a szavatosság érvényesítési ideje általában 6 hónap. A (2) 
bek. értelmében ez egy évre hosszabbodik, ha nem volt felismerhető a hiba. A tartós 
használatra rendelt dolgok esetén az elévülési idő 3 évre növekszik, de ha a kötelező 
alkalmassági idő ennél hosszabb, akkor ez az idő az irányadó. 
 
1. § (1) A rendelet hatálya a lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületeket, 
személygépkocsi-tárolókat, igazgatási és irodaépületeket, szociális, valamint ellátó és 
szolgáltató épületeket alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és 
berendezésekre (a továbbiakban: épületszerkezet) és az azok létrehozásánál felhasznált egyes 
termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenes jellegű épületeket alkotó, valamint az építési 
kísérletezési szerződés alapján kivitelezett épületeket alkotó – kísérlet tárgyát képező – 
épületszerkezetekre és termékekre. 
 
2. § Az épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek tartós használatra 
rendelt dolgok. 
 
3. § Az épületszerkezeteket és termékeket, valamint azok kötelező alkalmassági idejét, mint 
három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt (Ptk. 308. §) a 
rendelet melléklete tartalmazza: 
 
Kötelező alkalmassági idő 10 év az egyes szerkezetekre (a termékeket a jogszabály sorolja fel 
részletesen) 
 
Teherbíróvá tett talajok 
Alapozási szerkezetek 
Teherhordó vázak 
Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: szerelt födémszerkezetek 
kivételével) 
Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkül) 
Függőleges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések, nyílászárók 
nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével) 
Szellőzőkürtők kémények (béléselemek nélkül) 
Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések 
Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon vezetett épületgépészeti 
csővezetékek kivételével) vezetékek 
Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények 
 
Kötelező alkalmassági idő 5 év 
 
Tetőhéjalások 
Válaszfalak 
Csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés 
Nyílászáró szerkezetek 
Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek 
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Csapadékvíz-elvezetés szerkezetei 
Vakolatok, burkolatok, felületképzések (a mázolás, a belső falfestés, a meszelés és a tapétázás 
kivételével) 
Szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek, berendezések 
Klíma- és szellőzőberendezések 
Elektromos tápvezetékek, jelző vezetékek, hálózatok 
Villámvédelem 
Felvonók 
és termékek 
 
 
33. AZ EGYES NYOMVONAL JELLEGŰ ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK KÖTELEZŐ 

ALKALMASSÁGI IDEJE 
[12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM EGYÜTTES RENDELET] 

 
 

 
1. § (1) A rendelet hatálya a rendelet mellékletében felsorolt egyes nyomvonal jellegű 
építményeket, létesítményeket és azok műtárgyait alkotó helyszínen készített vagy 
előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek) és az azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a 
továbbiakban: termék) terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenes nyomvonal jellegű építményeket alkotó, 
valamint az építési kísérleti szerződés alapján kivitelezett nyomvonal jellegű építményeket 
alkotó – kísérlet tárgyát képező – nyomvonal jellegű építményszerkezetekre és termékekre. 
 
2. § A nyomvonal jellegű építményszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek 
tartós használatra rendelt dolgok. 
 
3. § (1) A nyomvonal jellegű építményszerkezeteket, valamint azok kötelező alkalmassági 
idejét, mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt (Ptk. 
308. §) a rendelet melléklete tartalmazza: 
(2) A nyomvonal jellegű építményszerkezetek létrehozásánál felhasznált egyes termékekre az 
építményszerkezetekkel azonos kötelező alkalmassági idő az irányadó. 
 
I. Kötelező alkalmassági idő 10 év (főbb csoportok, részletek a jogszabályban) 
 
Utak és azok műtárgyainak szerkezetei 
Közforgalmú vasutak és azok műtárgyainak szerkezetei 
Járdák, térburkolatok, kerékpárutak és azok műtárgyainak szerkezetei 
Csővezetékek és azok műtárgyainak szerkezetei 
Erős- és gyengeáramú földbe fektetett kábelek és vezetékek 
Árvízvédelmi vonalak és azok műtárgyainak szerkezetei 
Belvízi és öntöző főművek és azok műtárgyainak szerkezetei 
 
II. Kötelező alkalmassági idő 5 év 
 
Járdák, térburkolatok, kerékpárutak burkolatai és utak kopórétegei 
Erősáramú és távközlési szabadvezetékek 
Közúti vasút és trolibusz felsővezeték hálózata 
Közforgalmú vasút felépítményénél a sínkapcsolószerek, kitérő alkatrészek és keresztezések 



240 
 

Szenny- és csapadékvíz-csatorna hálózatok, valamint szivattyútelepek gépészeti berendezései 
90°C feletti forróvíz- és gőzvezetékek (csövek, csőidomok, aknák, szerelvények a 
termálvízvezetékek kivételével) 
 
 

 
34. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEINEK, 

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁNAK, VALAMINT FORGALOMBA 
HOZATALÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

[3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RENDELET] 
 
 

A rendelet hatálya (1.§) 
 

A rendelet hatálya valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, 
importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott 
építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki 
specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és 
tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és 
fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá a vámszervekre terjed ki. 
 

Fogalommeghatározások (2.§) 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy 

több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe 
állandó jelleggel beépítsék; 

2. alapvető követelmények: az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) pontjaiban szereplő, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) IV. fejezetében részletezett, építményekre előírt követelmények (mechanikai 
ellenállás és stabilitás; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; használati 
biztonság; zaj- és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem); 

3. szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója; 
4. felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja; 
5. jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és 

közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki 
követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség 
igazolásának módozatait is; 

6. építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – 
más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely 
tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, 
beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki 
megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, 
megfelelőség igazolási módozatait is; 

7. honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és 
az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási 
rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek; 

8. európai műszaki engedély (ETA: European Technical Approval): olyan műszaki 
specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy termékre vonatkozóan 
dolgoztak ki, és hagytak jóvá a Jóváhagyó Szervezetek Európai Szervezetének (EOTA: 
European Organisation for Technical Approvals) tagjai, és amely tartalmazza a termékre 
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vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, 
tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, 
technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási 
módozatait is; 

9. útmutató az európai műszaki engedélyhez (ETAG: European Technical Approval 
Guideline): az Európai Bizottság által adott megbízás alapján az EOTA által kiadott útmutató 
egy-egy termékcsalád európai műszaki engedélyének kidolgozására; 

10. illetékes miniszter (a továbbiakban: miniszter): a vízügyi és a közlekedési 
építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek kivételével – a belügyminiszter, 
vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek tekintetében a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, közlekedési építményfajtáknál kizárólagosan használt 
építési termékek tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter; 

11. jóváhagyó szervezet: ÉME kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet; 
12. kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet: a termékek megfelelőségének 

vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására a miniszter által külön jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően kijelölt szervezet; 

13. megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a 
termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt 
követelményeknek; 

14. megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás; 
15. szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás. 
 

Építési termékek alkalmazása (3.§) 
 
Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással 
rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad. 
Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki 
specifikáció van. 
Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-műszaki terveknek 
megfelelő, szakszerű beépítést követően, a termék teljes tervezett élettartama alatt, 
rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett, az építmény - amelybe a termék 
beépítésre kerül - kielégíti az alapvető követelményeket. 
 

Műszaki specifikáció (4.§-7.§) 
 

A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk 
képezik: 

a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; 
b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély; 
c) az építőipari műszaki engedély. 

 
Építőipari műszaki engedély (ÉME) a szállító kérelmére akkor adható ki, ha nincs a termékre 
vonatkozó más jóváhagyott műszaki specifikáció, vagy az ezekben foglaltaktól a termék 
jelentősen eltér. 
(Az építőipari műszaki engedély kötelező minimális tartalmát az 1. számú melléklet határozza 
meg. Az európai műszaki engedély kiadásával kapcsolatos eljárást a 2. számú melléklet 
tartalmazza.) 
 
A szállítónak a kiadott európai műszaki engedély nyilvános részét az érintettek számára 
magyar nyelven hozzáférhetővé kell tennie. 
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Az ÉME kidolgozása során az adott terméknél, termékcsoportnál alkalmazandó megfelelőség 
igazolási módozatot a megfelelőség értékelésre vonatkozó műszaki dokumentumok, valamint 
a következő szempontok figyelembevételével kell meghatározni: 
a) a terméknek az alapvető követelmények, különösen az egészségügyi és biztonsági 
követelmények szempontjából játszott szerepe; 
b) a termék jellege; 
c) a termékjellemzők megváltozásának a termék használhatóságára gyakorolt hatása; 
d) a hibák valószínűsége a termék gyártása során. 
 
Az építőipari műszaki engedély legfeljebb 5 évi érvényességi idővel adható ki. Az építőipari 
műszaki engedély érvényessége a kiadására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. 
Az érvényesség időtartama alatt az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartása mellett, a 
kibocsátónak biztosítania kell az ÉME hozzáférhetőségét, beszerezhetőségét. 
 
A jóváhagyó szervezeteknek az általuk kiadott építőipari műszaki engedélyekről naprakész 
nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartást a jóváhagyó szervezetet kijelölő minisztérium 
hivatalos lapjában, illetve az Interneten közzé kell tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
az ÉME azonosító számát, tárgyát, érvényességi idejét és a kérelmező nevét. 
 
Az európai műszaki engedélyeket egységes tartalmi és alaki követelmények szerint, a 3. 
számú mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni, és változtatás nélkül kell 
követni az általános tartalomra, tagolásra és számozásra, a főcímekre és az általános 
szabályok szövegére vonatkozó előírásokat. 
Honosított harmonizált európai szabvány közzétételét követően – az abban foglaltaktól 
lényegesen eltérő termékekre kiadott ÉME-k kivételével – a szabvány alkalmazási területére 
vonatkozó építőipari műszaki engedélyeket 1 éven belül vissza kell vonni. 
A honosított harmonizált európai szabványok közzétételét követően, a vonatkozó korábbi 
nemzeti szabványok, illetve építőipari műszaki engedélyek visszavonásáig a termék 
megfelelőségének igazolása mindkét műszaki specifikáció alapján történhet. 

 
A jóváhagyó szervezet (8.§) 

 
Építőipari műszaki engedély kiadására és visszavonására a miniszter által feljogosított 
jóváhagyó szervezetek jogosultak. A jóváhagyó szervezetekről a miniszter tájékoztatót ad ki a 
minisztérium hivatalos lapjában. 
A jóváhagyó szervezetnek alkalmasnak kell lennie: 
a) a mindenkori tudományos és gyakorlati ismeretek alapján az építési termékek 
alkalmasságának megítélésére, 
b) pártatlan döntés meghozatalára, 
c) körültekintő, valamennyi érintett fél szempontjait figyelembe vevő értékelésre. 
Európai műszaki engedély kiadására EOTA tagsággal rendelkező jóváhagyó szervezetek 
jogosultak. 
 

A megfelelőség igazolása (9.§) 

A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az 
eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása. 
 
A megfelelőség igazolási eljárást a 4. számú melléklet alapján a termékre vonatkozó 
jóváhagyott műszaki specifikáció határozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és bizonyítási 
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eljárásokkal kell megállapítani, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikáció 
előírásainak. 
A szállító köteles meghatározni az adott termékeknél, termékcsoportoknál alkalmazandó 
megfelelőség igazolási módozatot, amennyiben a műszaki specifikáció erre vonatkozóan nem 
tartalmaz utalást. A szállító megfelelőség igazolási módozatot a saját termékvizsgálati 
felkészültsége, valamint az e rendeletben felsorolt szempontok (ld. A műszaki specifikáció 
részben) figyelembevételével állapítja meg. A miniszter a megfelelőség igazolási módozat 
meghatározására tájékoztatót tehet közzé. 
 
Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő a 4. számú melléklet 2. ii) 
pontjának harmadik lehetősége szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozatban a termék egyedi 
műszaki specifikációjának való megfelelőséget igazolni. 
Azokat a gépeket, felvonókat, gázfogyasztó készülékeket, gáznemű vagy folyékony 
tüzelőanyaggal üzemelő melegvíz-kazánokat és egyes villamossági termékeket, amelyeket 
építményekbe építenek be, és megfelelőség igazolásuk más jogszabály szerint, az építési célú 
alkalmazás követelményeinek figyelembevételével már megtörtént, nem kell e jogszabály 
szerinti megfelelőség igazolási eljárásnak alávetni. 
 
A megfelelőség igazolás másolatát a szállító köteles a felhasználónak és az ellenőrzésre 
jogosult szervezeteknek átadni. 
A megfelelőség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását 
követően 10 évig megőrizni. 
Az építési termék szállítóján kívül önálló megfelelőség igazolást kell adnia annak is, aki az 
építési termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemzőit a szállítótól történő 
átvétel után megváltoztatta, vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér. 
 
A CE megfelelőségi jelölés alkalmazása (12.§) 
 
Építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség 
igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a 
termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető 
követelménynek. 
A terméket a megfelelőség igazolás mellett a szállítónak megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia 
a 6. számú melléklet szerint. 
A CE megfelelőségi jelöléssel jogszerűen ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók 
forgalomba. 
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FÜGGELÉK: 
1. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelethez 

 

Az építőipari műszaki engedély (ÉME) tartalma 

 
Az építőipari műszaki engedélynek minden esetben tartalmaznia kell: 
1. a kiadó szervezet nevét, címét; 
2. az ÉME azonosító számát; 
3. a termék megnevezését, megjelölését (pl. márka, típus stb.); 
4. a termék gyártójának és/vagy forgalmazójának megnevezését; 
5. a kérelmező (az ÉME jogosultja) nevét, címét; 
6. az ÉME kiadását megalapozó jogszabály, továbbá az alkalmasságot igazoló vizsgálati dokumentáció(k) 

megjelölését; 
7. a termék felhasználási területét; 
8. a termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságait, jellemzőit; 
9. a termék (számszerűsíthető) műszaki követelményeit és azok vizsgálati és ellenőrzési módszereit; 
10. a termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételeit; 
11. a termék megfelelőség igazolásának módozatát; 
12. a kiadó szervezet által végzendő utóellenőrzés gyakoriságát; 
13. az ÉME érvényességi idejét; 
14. az ÉME kiadásának dátumát; 
15. az ÉME-t kiadó szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását. 

 

4. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelethez 

 

Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása 

 
1. A megfelelőség igazolás módszerei 
A 9. § szerinti, a műszaki specifikációknak való megfelelőség igazolásához szükséges eljárások 

meghatározásakor a következő megfelelőség értékelési módszereket kell alkalmazni. Az egyes esetekben 
alkalmazandó módszereket a termékre vagy termékcsoportra vonatkozó követelmények alapján kell 
meghatározni. 

a) A termék típusvizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által; 
b) A gyártóüzemben vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által előírt vizsgálati terv 

alapján; 
c) Az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű 

vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által; 
d) A szállításra kész vagy már leszállított tételből vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet 

által; 
e) Üzemi gyártásellenőrzés; 
f) Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata egy kijelölt szervezet által; 
g) A gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete és értékelése egy kijelölt szervezet által. 
A gyártásellenőrzés a gyártó által végzett állandó belső gyártásfelügyeletet jelent. A gyártó által alkalmazott 

valamennyi követelményt és előírást írásban kell rögzíteni, rendszerezett szabályok és eljárások formájában. A 
gyártásellenőrzési dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőség biztosítását, valamint annak 
ellenőrizhetőségét, hogy a termék teljesíti-e az előírt termékjellemzőket, és hogy a gyártásellenőrzési rendszer 
hatékonyan működik-e. 

 
2. A megfelelőség igazolás módozatai 
Elsősorban a következő megfelelőség igazolási módozatokat kell alkalmazni: 
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i) Megfelelőségi tanúsítvány (1) 
A termék megfelelőségének igazolása egy kijelölt tanúsító szervezet által az alábbiak alapján: 
 
a) A gyártó feladatai: 
1. gyártásellenőrzés; 
2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint. 
b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai: 
3. a termék első típusvizsgálata; 
4. az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 
5. a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása; 
6. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben, a 

kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata. (1+) 
 
ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 
A szállító megfelelőségi nyilatkozata az alábbiak alapján: 
 
Első lehetőség (2) 
a) A gyártó feladatai: 
1. a termék első típusvizsgálata; 
2. gyártásellenőrzés; 
3. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben vett minták 

vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint. (2+) 
b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai: 
4. a gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbiak alapján: 
– az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata 
– a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, a gyártásellenőrzés 

folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. (2+) 
 
Második lehetőség (3) 
1. a termék első típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által; 
2. gyártásellenőrzés a gyártó által. 
 
Harmadik lehetőség (4) 
1. a termék első típusvizsgálata a gyártó által; 
2. gyártásellenőrzés a gyártó által. 
 
 
 

5. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelethez 

 

1. Megfelelőségi tanúsítvány 

 
A megfelelőségi tanúsítványnak az alábbi adatokat és információkat minden esetben tartalmaznia kell: 
a) a tanúsító szervezet nevét, címét, azonosító számát, utalást a kijelölésre; 
b) a megrendelő nevét, címét; 
c) a termék leírását (típus, azonosító jellemzők, felhasználási terület, különleges alkalmazási feltételek); 
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel; 
e) a vizsgálatokat végző (külső vagy belső) vizsgálóhelyek nevét, címét, azonosító számát; 
f) az utóellenőrzések módját, gyakoriságát; 
g) a tanúsítvány érvényességi idejét; 
h) a tanúsító szervezet aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását; 
i) a megfelelőségi tanúsítvány azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását. 
 

2. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 
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A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi adatokat és információkat minden esetben tartalmaznia kell: 
a) az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, 

azonosító jelét (márkajelét) és címét; 
b) az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát; 
c) azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi 

nyilatkozat kiadásra került; 
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel; 
e) a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét; 
f) a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és 

beosztását; 
g) a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását. 
 

 

6. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelethez 

 

Megfelelőségi jelölés 

 
1. A megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumokból áll a következő formában: 

 
 
2. A megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a betűk arányait meg kell tartani. 
 
3. A CE megfelelőségi jelölés betűinek azonos magasságúaknak kell lenniük. Amennyiben a termék méretei 

lehetővé teszik, a megfelelőségi jelölés magassága nem lehet kevesebb, mint 5 mm. 
 
4. A jelölésen kívül fel kell tüntetni: 
– a gyártó nevét vagy azonosító jelét, 
– azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék azonosíthatóságát lehetővé teszik (ha a műszaki 

specifikációban előírták), 
– a gyártási év két utolsó számjegyét, 
– az ellenőrző szervezet azonosító jelét, 
– a megfelelőségi tanúsítvány számát. 
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35. A LAKÁSÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL 
[181/2003. (XI. 5.) KORM. RENDELET] 

 
 

A rendelet hatálya (1.§) 
A jótállási kötelezettség e rendelet szabályai szerint kiterjed az újonnan épített lakásoknak és 
lakóépületeknek az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott épületszerkezeteire, az 1. 
számú melléklet 2. pontjában meghatározott lakás- és épületberendezések beépítésére, illetve 
beszerelésére, valamint az e lakóépületeknek a 2. számú mellékletben meghatározott, a 
lakásokat kiszolgáló helyiségeire és részeire. 
 
A jótállási kötelezettség (2.§) 
A jótállási kötelezettség az építési szerződéssel az építési-szerelési munka elvégzésére 
kötelezettséget vállaló személyt, építési szerződés hiányában pedig az építési-szerelési munka 
tényleges elvégzőjét (a továbbiakban együtt: vállalkozó) terheli. 
A vállalkozó az e rendeletben foglaltaknál a megrendelőre nézve kedvezőbb jótállási 
feltételeket vállalhat. 
Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a megrendelő hátrányára tér 
el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. 
 
A jótállás időtartama (3.§) 
A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három év. 
A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) tulajdonosa, a lakás tulajdonba adásáig a megrendelő 
(a továbbiakban együtt: jogosult) a vállalkozóval vagy az általa javításra kijelölt szervezettel 
szemben érvényesítheti. 
 
A jótállási igény (4.§-5.§)) 
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. 
A vállalkozó a jótállási jegyet lakásonként külön-külön köteles kiállítani, és azt az átadás-
átvételi eljárás során a jogosultnak átadni. 
A jótállási jegynek tartalmaznia kell 
a) a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást kiszolgáló helyiségek és épületrészek, valamint 
épületszerkezetek és berendezések meghatározását, 
b) a jogosultat a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét és 
feltételeit, 
c) a vállalkozó és az általa a javításra kijelölt szervezet nevét és címét, 
d) az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját. 
A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem 
érinti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jogosult részére történő átadásának 
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 
 
A vállalkozó a bejelentett jótállási igény alapján tizenöt napon belül köteles a hibát 
megvizsgálni és a jogosult igényéről nyilatkozni. 
A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a 
lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza. 
 
1. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez 

1. A lakások és a lakóépületek kötelező jótállás alá tartozó épületszerkezetei: 
a) a lakóépület alapjai, fal- és födémszerkezetei, 
b) a lakások burkolatai (ideértve a festést, a mázolást, tapétázást is), 
c) a lakóépület nyílászáró szerkezetei, korlátjai és mellvédjei, 
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d) a lakóépület kéményei, 
e) a lakóépület tetőzete és az azon levő tetőfelépítmények, 
f) a lakóépületen levő ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek, 
g) a lakóépület szigetelése és a külső vakolat. 
 
2. A kötelező jótállás alá tartozó lakás- és épületberendezések: 
a) a főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.), 
b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.), 
c) a melegvízellátó berendezés (gáz-vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha), 
d) az épületgépészeti és egészségügyi berendezések (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-

tartály, WC-csésze stb. a hozzá tartozó szerelvényekkel), 
e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.), 
f) a beépített bútor (beépített ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.), 
g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny, 
h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke, valamint a kaputelefon és felcsengető berendezés a 

vezetékhálózattal, 
i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak, 
j) a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban 

levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is, kivéve a közüzemi szolgáltató által jóváírással vagy 
üzemeltetésre átvett vezetékeket és berendezési tárgyakat, 

k) a víz-, szennycsatorna- és gázvezeték a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő 
vezetékszakaszt is, a hozzá tartozó szerelvényekkel; gázvezeték esetén a közüzemi szolgáltató által jóváírással 
vagy üzemeltetésre átvett vezetékek és berendezési tárgyak kivételével, 

l) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakásban levő vezetékszakaszt és szerelvényeket is 
ideértve, kivéve a közüzemi szolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett méretlen készüléket és 
fogyasztásmérőt, 

m) a lakást szolgáló szellőztető berendezés és a klímaberendezés, 
n) a központi antenna és erősítő berendezései, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is, 
o) a személy- és teherfelvonó, 
p) a háztartásban keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló berendezés, 
q) a lakást szolgáló kút a hozzá tartozó szerelvényekkel, 
r) a lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására 

szolgáló berendezés. 
 

2. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez 

 
A lakóépületnek a lakásokat kiszolgáló kötelező jótállás alá tartozó helyiségei és részei: 
a) tetőterasz, 
b) pince- és padlástérség vagy tüzelőtároló, 
c) kapualj, 
d) lépcsőház, 
e) folyosók és függőfolyosók, 
f) központi berendezések helyiségei, 
g) mosókonyha, 
h) szárítóhelyiség, 
i) gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, 
j) hulladéktároló helyiség, 
k) gépkocsitároló helyiség (garázs, teremgarázs). 
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36. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
1996. évi XXXI.törvény 

 
A törvény hatálya kiterjed (1.§) 
a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre; 
b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 
c) a Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi 
tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. 
 
A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire. 
 
A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, 
amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal 
rendelkeznek. 
A tűzoltás és a műszaki mentés az e törvényben meghatározott kivételekkel térítésmentes. 
 
Fontosabb fogalmak (4. §) 
a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az 
anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; 
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási 
feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 
d) tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított 
harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak; 
g) műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, 
műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által 
előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme 
érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett 
eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozói tevékenység; 
j) építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből 
összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék; 
 
k) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a 
magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek; 
l) tűzvédelmi biztonságossági követelmény: tűzvédelmi biztonságossági követelményt 
megállapító jogszabály, európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált szabvány; 
m)megfelelőségi igazolás: az építési termékek műszaki követelményeire és megfelelőségi 
igazolására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás. 
 
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és 
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és 
műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai (21.§) 
 
(1) A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a 
vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését. 
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(2) A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 
megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, 
illetőleg a beruházónál kezdeményezni. 
(3) A felelős tervezőnek és a kivitelezőnek az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről 
írásban kell nyilatkoznia. 
 
 

 
37. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 
 

 
A rendelet 2008. május 22-én lépett hatályba.  
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a rendelet Mellékleteként 

tartalmazza a létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, 
illetve a módosítást is -, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, 
eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, 
technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, tűzvédelmi műszaki 
követelményeket. A Szabályzat néhány rendelkezése alól a más legalább azonos biztonsági 
szintet nyújtó előírások megtétele mellett illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, 
eltérést engedélyezhet. 

 
A Szabályzat öt részből áll, melyek a következők: 
 
1.rész  Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 
2. rész  Beépített tűzvédelmi berendezések 
3. rész  Villamos és villamosvédelmi berendezések 
A 3. rész 2. címe az épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosításáról 
rendelkezik. 
Az általános előírás szerint az épületeket és egyéb építményeket villámvédelmi szempontból a 
villámhárító berendezés szükséges fokozatának és tűzvédelmi műszaki követelményeinek 
meghatározásához e jogszabály előírásai szerint csoportokba kell sorolni az alábbiak szerint: 

a) az épületek és egyéb építmények rendeltetése, 
b) az épületek és egyéb építmények magassága és környezete, 
c) az épületek és egyéb építmények tető szerkezete és anyaga, 
d) az épületek és egyéb építmények körítőfalainak anyaga, 
e) a másodlagos hatások következménye. 

A létesítési terveken fel kell tüntetni az e jogszabály szerinti betű- és számjelekkel a 
villámvédelmi besorolást. A jelcsoportokat e jogszabály fejezeteinek sorrendjében és 
egymástól kötőjellel elválasztva kell közölni. A betűjel a csoportosítás alapját képező 
szempontra, az azt követő, l-től kezdődő, növekvő számjel a csoport veszélyességének, 
érzékenységének fokozódására utal. 
 
4. rész Tűzvédelmi műszaki követelmények éghető folyadékok és gázok tárolása 
 
5. rész Építmények tűzvédelmi követelményei építmények tűzvédelme 
I/1. Fejezet 

 
1. Alapelvek 
Az építmények tűzvédelmének alapvető célkitűzése, hogy tűz esetén az építmény 
állékonysága egy meghatározott időtartamra biztosítsa az építményben tartózkodók 
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biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást. Ezen célok 
megvalósítása érdekében az építményeket úgy kell tervezni, és az építőanyagokat és építési 
termékeket kiválasztani, hogy teljesüljön: 
a) az épületszerkezetek teherhordó képességüket tűz esetén az előírt időtartamig megtartsák, 
b) a tűzvédelmi célú épületszerkezetek, anyagok, termékek tűz esetén szerepüket az előírt 
időtartamig betöltsék, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak, 
c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék, vagy 
irányítsák, 
d) az általuk okozott tűzterhelés, a belőlük fejlődő hő, füst, égésgázok mennyisége a lehető 
legkisebb legyen. 
 
Az Építményeket úgy kell elhelyezni, hogy: 
a) tűz esetén a szomszédos épületeket, építményeket gyulladásveszély, a tűz átterjedésének 
veszélye ne veszélyeztesse, 
b) a tűzoltóegységek az épületeket, építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül 
megközelíthessék, 
c) a tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosított legyen, 
d) a környezetükben elegendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő személyek 
számára. 
 
Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy: 
a) a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt 
esetben több szakaszban) tájékoztathassák, riaszthassák, 
b) a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül 
biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak, 
c) a mozgásban/cselekvőképességben akadályozott, vagy fogyatékos személyek segítséggel 
történő menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű, és az akadálymentesen megközelíthető 
épületekben, építményekben biztosítva legyen, 
d) a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé 
(felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelzések alkalmazása, megvilágítás, akadályok 
feloldása, hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség), 
e) a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani. 

 
Az építmények kialakítása során biztosítani kell az alábbiakat: 
a) a felszabaduló hő és füst a lehető leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba, 
b) a felszabaduló hő ne csökkentse a teherhordó szerkezetek állékonyságát, 
c) az erre szolgáló eszközök, berendezések az előírt időtartamig hatékonyan és üzembiztosan 
működjenek, 
d) a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlődő hő és füst ne vagy csak olyan 
mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út 
felismerése, mérgező gázok hiánya stb.), a kiürítési útvonalra előírt egyéb feltételekkel 
közösen, 
e) a tűzoltásvezetőnek legyen lehetősége a hő és füst elleni védelem eszközeinek hatékony 
használatára, a füst- és tűzterjedés befolyásolására, 
f) a tűzoltás elősegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelő füstmentes 
levegőréteg. 
 
Az építmények, kialakítása biztosítsa az alábbiakat: 
a) a jogszabályban előírt helyeken a tűzjelzés emberi közreműködés és késedelem nélküli, és 
megfelelő részletezettségű továbbítását összevont, vagy a tűzoltóság ügyeletére, 
b) indokolt esetben az épületbe, építménybe való, károkozás nélküli bejutást, 
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c) az épület, építmény jellegének megfelelő oltóanyag-ellátást, annak gyors és hatékony 
igénybe vételét, 
d) a tűzvédelmi áramtalanítás lehetőségét a tűzoltók életének védelme érdekében, 
e) a kárhelyi rádióforgalmazást nehezítő körülmények esetén annak megkönnyítését, 
f) a mentésben közreműködők számára az épületen belüli gyors és biztonságos közlekedést, 
irányfelismerést utánvilágító, vagy világító menekülési útvonaljelző biztonsági jelzések 
alkalmazásával, 
g) a különböző tűzvédelmi berendezések, eszközök használatát, kezelését, azok utánvilágító, 
vagy világító biztonsági jelzésekkel történő megjelölésével. 
 
2. Tervezési alapelvek 

 
Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást 
tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi 
műleírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, 
azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi 
szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős 
tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, építész-, elektromos, gépész 
tűzvédelmi szakértő) bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe. Tűzvédelmi szakértő az 
lehet aki - a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007.(III.13.) ÖTM 
rendelet szerint – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által vezetett szakértői 
névjegyzékben szerepel, és érvényes tűzvédelmi szakértői igazolvánnyal rendelkezik. 
A Szabályzat a vegyipari, olajipari és gázipari tervezés során a szakterületnek megfelelő 
tűzvédelmi szakértő közreműködése is megengedi.. 
 
A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció tartalmazza 
a) az épület megközelíthetőségére, 
b) oltóvíz ellátására, 
c) tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, 
d) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, 
e) a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, 
f) épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint 
g) a tűzjelzésre és oltásra 
vonatkozó megoldásokat. 

Az épületek, műtárgyak és azok részeinek tervezése során a Szabályzat ezen részének I/2-
I/10. fejezeteiben foglaltakat kell figyelembe venni. 
 
I/2. Fejezet Alapfogalmak 
 
A Szabályzat a Tűzbiztonság szótár (MSZ EN ISO 13943) által meghatározott több fogalmat 
alapfogalmaknak tekinti, tartalmaz tűzvédelmi általános és tűzállóság-vizsgálati fogalmakat. 
 
A szabályzat ezen fejezete tartalmazza tűzvédelmi tervezés fogalmait és a tűzvédelmet érintő 
építészeti fogalmak között olyan fogalmakat is, amelyeket az építésügyi jogszabályok 
meghatároznak, ezért az építésügy körébe tartozó fogalmakat nélkül csak a tűzvédelmi 
szempontból fontos fogalmak meghatározását közlöm: 

hasadó és hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek az építmények, vagy az 
építményrészek (helyiségek) határoló szerkezeteiben a káros mértékű robbanási túlnyomás 
hatására tönkremennek, vagy megnyílnak, ezáltal lehetővé téve a nyomáselvezetést. 
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tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok 
(tűzszakaszok), épületek, építmények, létesítmények besorolására meghatározott kategória 
bennük folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok 
jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben - 
(lakó- és közösségi épületek stb.) - a rendeltetés alapján. 

tűzállósági fokozat: egy építmény egészére, és tűzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, 
amely meghatározza az épületszerkezetek tűzállósági határértékének és éghetőségének 
követelményeit az építmény/tűzszakasz tűzveszélyességi osztálya, esetenként rendeltetése és 
szintszáma alapján. 

tűzterhelés: az építmény. épület adott tűzszakaszában, helyiségében jelenlévő és beépített 
éghető anyagok tömegéből (kg) és fűtőértékéből (MJ/kg) számított hőmennyiség egységnyi 
padlófelületre vonatkoztatott értéke, MJ/m2-ben. 

állandó tűzterhelés: a beépített éghető anyagok, és épületszerkezetek tömegéből származó 
tűzterhelési érték. 

időleges tűzterhelés: az adott helyiségben, tűzszakaszban található éghető anyagok és 
berendezések (bútor, textília, technológiai berendezés, megmunkált termékek, azok 
előkészített anyaga, raktározott anyagok, csomagoló anyagok stb.) tömegéből származó 
tűzterhelési érték. 

normatív tűzterhelés: bizonyos rendeletetésű helységekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi 
tervezésben alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték. 

mértékadó tűzállósági határérték: az egyes épületszerkezetekre a tűzterhelés alapján 
számító módszerrel meghatározott tűzállósági határérték követelmény. 

tűzszakasz: az építmény, vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan 
önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől - meghatározott éghetőségű és tűzállósági 
határértékű - tűzgátló szerkezetek, és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el. 

tűzszakaszterület: az egy tűzszakaszhoz tartozó helyiségek, közlekedő terek nettó 
alapterületének összessége m2-ben. 

homlokzati tűzterjedési gát: meghatározott tűzterjedési határértékű olyan homlokzati 
terjedési részlet, amely megakadályozza az épület homlokzata mentén a vízszintes vagy a 
függőleges tűzátterjedést. 

tetőtűzterjedési gát és osztósáv: hő és csapadékvíz elleni éghető anyagú tetőszigetelés 
mezőit megszakító olyan nem éghető anyagú gát és osztósáv, amely megakadályozza a tetőtűz 
tovaterjedését. 

tűzgátló előtér: tűzgátló szerkezetekkel kialakított előtér, amely önálló szellőztetéssel 
rendelkezik, ajtószerkezetei önműködően csukódnak, nagyságuk (méretük) biztosítja gyors 
menekülési lehetőséget. 

füstmentes lépcsőház: a nyitott vagy az olyan zárt lépcsőház, amelybe az épülettűz 
alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van 
korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és mentésre meghatározott 
ideig alkalmas marad. 

létesítmény: az egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége. 
, 
nagyforgalmú épület, épületrész: amelynek bejáratonként összesített személyforgalma 

bármely időszakban 10 perc alatt meghaladja a 300 főt. 
tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség, 

vagy tér van. 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadó 

képességű helyiség. 
 
I/3.Fejezet Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása 
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Tűzvédelmi osztályba sorolás 

Az építőanyagokat a tűzvédelmi előírások alkalmazása szempontjából a tűzveszélyességi 
anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és az 
osztályba sorolással kapcsolatos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján 
tűzvédelmi osztályokba sorolják. 

Az MSZ EN 13501-1 szabvány táblázatos formában tartalmazza azokat a szempontokat, 
melyek szerint az osztályba sorolás elvégezhető. A szabvány 7-7 osztályt különböztet meg 
általában az építési anyagok (kivéve a padlóburkolatok) és a padlóburkolatok vonatkozásában. 
Ezen osztályokat a következőképpen jelölik: 

- A1; A2; B; C; D; E; F 
- A1fl; A2 fl; B fl; C fl; D fl; E fl; F fl 

A fő tűzvédelmi osztályok meghatározása mellett a füstfejlesztés és az égve csepegés 
kritériumainak figyelembe vételével további alkategóriákat határoznak meg: 

- a füstképződési kategóriák jelzései: s1; s2; s3 
- az égve csepegési kategóriák jelzései: d0, d1, d2 
 

Az épületszerkezetek alkotóanyagainak tűzveszélyességi vizsgálatokban meghatározott 
jellemzői alapján a szerkezeteket a következő elvek figyelembevételével kell tűzvédelmi 
osztályba sorolni. 
 
I/4. Fejezet Az építmények általános tűzvédelmi követelményei 
 

1. Tűzállósági fokozatok 
 

Az építményt vagy annak tűzszakaszát - a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően - 
az alábbi I-V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani: 

a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén I-II., 
b) „C” tűzveszélyességi osztály esetén I-III., 
c) „D” tűzveszélyességi osztály esetén I-IV., 
d) „E” tűzveszélyességi osztály esetén I-V. 
A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények feleljenek meg a vonatkozó 

jogszabályoknak. A Szabályzat a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül bizonyos 
épületek esetében szigorúbb tűzállósági fokozatnak megfelelő kialakítást ír elő. 
 
I/5. Fejezet 
Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelményeket tartalmazza 
 
I/6. Fejezet 
Tűztávolság 

 
Az építmények, szabadterek között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz 

vagy robbanás a szomszédos építményeket, szabadtereket ne veszélyeztesse, a tűz átterjedését 
korlátozza, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a 
tűzoltóegységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosítva legyen. A 
tűztávolsághoz kapcsolódó térrészt hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell 
tartani. 

 Az építmények és a szabadterek egymás közötti viszonylatában, ha a jogszabályok eltérő 
tűztávolságra vonatkozó követelményeket határoznak meg, a nagyobb tűztávolságot kell 
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figyelembe venni. Nem kell tűztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a 
magasabb átfedő homlokzat nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra, illetve létesült. 

 Az éghető gázok tárolóinak tűztávolságát a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 
szerint, az ezekben nem szabályozott esetekben pedig veszélyességi övezetük kiterjedése 
mértékének kétszeres értékét kell tűztávolságként megállapítani. 
 
I/7.Fejezet  
Kiürítés 
 
A szabályzat kiürítésre vonatkozó általános előírásai szerint az építményt, és annak 
tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent-tartózkodók a 
megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az 
építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében a menekülésre használható 
kijárati utakat az építményen belül - kivéve a családi házakat, a családi ház jellegű sorházakat, 
valamint a magánnyaralókat - a vonatkozó munkabiztonsági jogszabályban és szabványokban 
foglalt módon, az alábbiak szerint biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) 
jelzésekkel kell felszerelni: 
 
A kiürítés megengedett időtartamát, amely a helyiség, tűzszakasz, építmény tűzveszélyességi 
osztályától és a tűzszakasz, építmény tűzállósági fokozatától függ, a következő táblázat 
tartalmazza. 
 
I/8. Fejezet 
A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása 
 
I/9. Fejezet 
Hő- és füstelleni védelem 
 
I/10. Fejezet 
Hasadó és hasadó-nyíló felületek 
1.Ezen fejezet fogalmi meghatározásai szerint :  

Hasadó és hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek az építmények, vagy az 
építményrészek (helyiségek) határoló szerkezeteiben a káros mértékű robbanási túlnyomás 
hatására tönkremennek, vagy megnyílnak, ezáltal lehetővé téve a nyomáselvezetést. 

Hasadó felületek: olyan felületek, amelyek tönkremenetelükkel lehetővé teszik a belső tér 
megnyitását a túlnyomás levezetése céljából. 

Hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek megnyílással, elfordulással, billenéssel 
lehetővé teszik a túlnyomás levezetését, és megnyílási nyomásuk beállítható. 

Terelő hatású hasadó-nyíló felület: olyan hasadó-nyíló felület, amelynek megnyílási szélső 
helyzetét úgy határozzák meg, hogy a lefúvatást veszélytelen irányba terelje. 
 
II. Fejezet 
Építmények és szabadterek használati szabályai 
 
Tűzveszélyességi osztály 

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a 
technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a 
szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a 
létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 
Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok 
(tűzszakaszok), épületek, építmények, létesítmények besorolására meghatározott kategória a 
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bennük folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok 
jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben - 
(pl. lakó- és közösségi épületek) - a rendeltetés alapján. 
A Szabályzat az alábbi öt tűzveszélyességi osztályt állapítja meg: 

 „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”)  
 „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”)  
 „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”)  
 „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”)  
 „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”)  

 
A Szabályzat ezen fejezete rendelkezik a használatra vonatkozó általános tűzvédelmi 
szabályokról, a tűzveszélyes tevékenységről, annak végzési helyéről, az építményekben 
folytatott dohányzásról, a szállítás és vontatás tűzvédelmi előírásairól, raktározás és tárolásról, 
tűzszakaszról, tűzoltási útról, a kiürítésről, kémény, füstcsatorna és füstelvezetőről, tüzelő-, 
fűtőberendezésekről, a szellőztetésről, a hő- és füstelveztésről, csatornahálózatról, gépi 
berendezésről, villamos berendezésről, villám és sztatikus feltöltődés elleni védelemről, 
tűzjelző és oltóberendezésről, tűzoltó készülékről és felszerelésről. A lakó- és szállásépületek, 
a közösségi létesítmények, a járművek használatáról, az aratásról, és további mezőgazdasági 
tárolásról, erő- és munkagépekről. 
 

 
 

38. A NEMZETI SZABVÁNYOSÍTÁS 
[1995. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNY] 

 
A nemzeti szabványosítás célja (1.§) 
 
A nemzeti szabványosítással elő kell segíteni: 

a) az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a 
termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának javítását, 
b) a nemzetgazdasági igények érvényesítését a nemzetközi és az európai szabványosítási 
tevékenységben, 
c) a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását, 
d) a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetését, 
e) az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot, 
f) a megfelelőség-tanúsítás követelményrendszerének kialakítását, 
g) a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését. 
 
Alapelvek (3.§) 
A nemzeti szabványosításban a következő alapelveket kell érvényesíteni: 
a) az áttekinthetőséget és a nyilvánosságot, 
b) a közérdek képviseletét, 
c) az önkéntességet egyrészről a nemzeti szabványosításban való részvétel, másrészről a 
nemzeti szabványok alkalmazása szempontjából, 
d) a tárgyszerűséget, 
e) a függetlenséget a különböző érdekcsoportok túlsúlyától, 
f) az egységességet és ellentmondásmentességet, 
g) az alkalmazkodást a tudomány, a műszaki gyakorlat és a tapasztalat általános 
eredményeihez, figyelembe véve a gazdasági adottságokat, 
h) az alkalmazkodást a nemzetközi és az európai szabványosítás rendjéhez, 
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i) a nemzeti szabványügyi szervezet nem nyereségérdekelt jellegét. 
 
A szabvány (4.§) 
Az elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan 
műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, 
és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket 
tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. 
 
A nemzeti szabvány (5.§) 

Olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és 
tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. 

A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni a Magyar Köztársaságban 
csak nemzeti szabványként lehet. 

A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni. A nemzeti szabvány jele: MSZ 
(Magyar Szabvány). 

A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható 
és terjeszthető. 
A nemzeti szabvány alkalmazása (6.§) 

A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. 

Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását 
úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. 

 
A Magyar Szabványügyi Testület (7.§) 

A Magyar Köztársaság nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (a 
továbbiakban: MSZT). 

Az MSZT köztestület (Ptk. 65. §), amely az alapszabályának megfelelően működik. 
Köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel 
látja el e törvény felhatalmazása alapján. 

 

Az MSZT feladatai (8.§-11.§)) 
a) a nemzeti szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, jóváhagyása és közzététele, 

módosítása és visszavonása, 
b) az európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a 

kapcsolódó jogharmonizációs feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi 
szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel, 

c) a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele, stb. 
d) a nemzeti szabványosítás módszertanának kidolgozása és egyeztetése a szabványosításban 
érdekeltekkel, 
e) részvétel és képviselet a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek munkájában, 
illetőleg más érintett szervek részvételének összehangolása, 
f) – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – együttműködés az európai szabványügyi 
szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel az európai 
közösségi szabályozásból eredő kötelezettségek végrehajtása érdekében, 
g) szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben, 
h) a nemzeti szabványosítással összefüggő kiadványok összeállítása és kiadása, 
i) a nemzeti szabványjel használati rendjének kidolgozása és kiadása, 
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j) a nemzeti szabványosítással összefüggő nemzetközi és európai jelek használati rendjének 
honosítása és kiadása, 
k) a termékek, szolgáltatások nemzeti szabványnak való megfelelőség tanúsítási rendszerének 
létrehozása és működtetése, 
l) közreműködés a jogszabálynak vagy egyéb előírásnak való megfelelőség tanúsításában, 
m) tanúsítási rendszer létrehozása a minőségbiztosítási rendszerek tanúsítására a vonatkozó 
szabványok szerint, 
n) felkérésre közreműködik az Európai Unió irányelvein alapuló magyar jogszabályok 
előkészítésében, 
o) a nemzeti szabványosítási programról a kijelölt miniszter útján folyamatos tájékoztatás a 
Kormány részére, 
p)mindazon további feladatok ellátása, amelyeket külön törvény vagy törvény alapján az 
alapszabály a feladatkörébe utal, 
 
Az MSZT egyéb feladatai (oktatás, szabványok kidolgozása, véleményezés stb.) 9.§- 
Az MSZT a jogalkotó szerv felkérése alapján gondoskodik a közérdekű, különösen az élet, az 
egészség, a testi épség, a vagyon és az emberi környezet védelmét, továbbá a fogyasztói 
érdekek védelmét szolgáló jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozásáról, 
illetve kiadásáról. 
Az MSZT véleménynyilvánításával közreműködik a nemzetközi és az európai 
kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással összefüggő jogszabály 
előkészítésében. 
 
Az MSZT közreműködik a nemzeti szabványosítással összefüggő ismeretek oktatásában, a 
tananyagok tematikájának kidolgozásában, a képzési anyagok előállításában, valamint 
iskolarendszeren kívüli szakképzést végez. 
Az MSZT meghatározza a nemzeti szabványügyi szakértőkre vonatkozó feltételeket, és kiadja 
a szakértői igazolványokat. 

Az MSZT gyűjti és rendszerezi a nemzeti szabványtervezeteket és szabványokat, a magyar 
gazdaság számára jelentős külföldi szabványtervezeteket és szabványokat, valamint egyéb 
szabvány jellegű dokumentumokat és ezekről meghatározott információkat az általa, illetve a 
nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek által meghatározott díjazás ellenében 
rendelkezésre bocsátja. 

 

Gondoskodik a nemzeti szabványok és a nemzeti szabványosítással kapcsolatos kiadványok 
díjazás ellenében történő forgalmazásáról, illetve terjesztéséről. 
 

Az MSZT nyilvántartást vezet: 
a) a nemzeti szabványtervezetekről és szabványokról, 
b) a nemzetközi és az európai szabványtervezetekről és szabványokról. 

A nyilvántartásba bárki térítésmentesen betekinthet, kérésére az MSZT a nyilvántartásból 
kivonatot (másolatot) ad, térítés ellenében. 
 
A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok (22.§) 
 
A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok az MSZT önkéntes alapon szerveződő szakmai 
alapegységei, amelyek egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait operatívan és 
felelősséggel látják el. 
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A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását, illetve megszüntetését bárki 
kezdeményezheti, de csak a Szabványügyi Tanács hagyhatja jóvá és dönt az ezzel 
kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben is. 
A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok működésük részletes szabályait az alapszabály 
és a Szabványügyi Tanács által kiadott követelmények alapján maguk állapítják meg és 
azokat az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. 
Több egymáshoz kapcsolódó szakterületen működő nemzeti szabványosító műszaki bizottság 
a bizottságok elnökeiből álló programbizottságot hozhat létre. A programbizottság elnökét a 
bizottság saját tagjai közül választja. A programbizottságok feladata a műszaki bizottságok 
tevékenységének összehangolása és a prioritások meghatározása. 
 
 
A szabványosítással összefüggő fogalmak (1. sz. melléklet) 
5. Nemzetközi Szabványügyi Szervezetek: 
ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
 
6. Európai szabványosítás: olyan szabványosítás, amelyben teljes joggal az EK-hoz (Európai 
Közösséghez) és az EFTA-hoz (Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz) tartozó országok 
illetékes szervei vehetnek részt. 
Az európai szabványosítás az Európai Szabványügyi Szervezetek (CEN, CENELEC, ETSI) 
keretében folyó szabványosítás. 
 
7. Európai szabvány: olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és 
tett a közösség számára hozzáférhetővé. 
 
8. Európai Szabványügyi Szervezetek: 
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság 
CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 
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39. 

1991. évi XLV. törvény 
a mérésügyről 

[a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben] 
 
A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén a mérésügyi szervezet tevékenységére, a 
mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki. 
 
A mérésügy (2.§) 
A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai 
és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell 
szabályozni. A mérésügyi feladatok ellátásáról az állam gondoskodik. 
A mérésügyi szerv irányítására kijelölt miniszter a mérésügyi szervet az Európai Bizottsághoz 
bejelenti, a rendelet 2. számú mellékletének I. és II. fejezetében felsorolt mérőeszközökre 
vonatkozó megfelelőség-értékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységekre. 
 
A mérésügyi szerv feladatai (4.§) 
A mérések pontossága és egységessége érdekében a mérésügyi szerv a következő feladatokat 
látja el: 
a) gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás 
előkészítéséről, az országos etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai 
továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról 
és fejlesztésről; 
b hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek 
kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a 
használati mérőeszközök hitelesítését, részt vesz a kalibráló laboratóriumok akkreditálásában, 
gondoskodik a kötelező hitelesítés alá tartozó mérőeszközök közösségi típusvizsgálatáról, 
hitelesítéséről és felügyeletéről, továbbá gondoskodik e törvény és a végrehajtására kiadott 
jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről, 
c) képviseli a Magyar Köztársaságot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai 
Unió mérésügyi szervezeteiben, együttműködik más államok mérésügyi szervezeteivel, 
gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerződésekből, valamint az Európai Unió mérésügyi 
szerződéseiből adódó feladatok végrehajtásáról. 
 
Mértékegységek(5.§) 
Törvényes mértékegységet kell használni minden olyan mennyiség értékének kifejezésére 
amelyre jogszabály ennek használatát előírja. Az egyes fontosabb törvényes 
mértékegységeket e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg. 
Törvényes mértékegységek: 
a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei, 
b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli 
mértékegységek, 
c) az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekből képzett 
mértékegységek, 
d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek a külön jogszabályban meghatározott módon 
képzett többszörösei és törtrészei. 
A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók: 
a) a külkereskedelmi kapcsolatokban, 
b) nemzetközi megállapodások alapján, 
c) a tudományos kutatásban. 
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(Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket a végrehajtási rendelet 1. számú melléklete 
határozza meg.) 
A törvényes mértékegységben megadott mérési eredmény vagy érték után a mennyiség 
nagysága más mértékegységben is kifejezhető. 
A törvényes mértékegységekre vonatkozó részletes előírásokat szabványok tartalmazzák. 
 
Joghatással járó mérés és eszközei (6.§) 
Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát 
vagy jogi érdekeit érinti, különösen akkor, ha: 
- mennyiség és/vagy minőség tanúsítására,a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének 
megállapítására vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra; továbbá  
- az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén használják 
fel. 
Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy 
használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. 
Hiteles az a mérőeszköz 
a) amelyet a mérésügyi szerv hitelesített, 
b) amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte. 
 
 A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi 
hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és a 
végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba 
hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, 
ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is. 
 
Végrehajtási rendelet (4.§-5.§-a): 
Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérőeszközt – közvetlenül vagy közvetett 
módon – országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. 
Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és 
fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a használati 
etalonokra. 
 A használati etalon és a vele egy tekintet alá eső hiteles anyagminta olyan mérőeszköz, amely 
alkalmas a mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek előállítására és más 
mérőeszközökre való továbbszármaztatására. 
 Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai 
eszköz minősül, amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai 
ismertek és ellenőrizhetők. 
A mérésügyi hatóság — a mérőeszköz tulajdonosával kötött megállapodás alapján — nem 
mérésügyi szerv tulajdonában lévő mérőeszközt is országos etalonná nyilváníthat. 
 
Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés 
elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem 
kötelező. 
A használati etalonnak érvényes hitelesítéssel vagy kalibrálási bizonyítvánnyal kell 
rendelkeznie. A használati etalonnak pontosabbnak kell lennie a vele ellenőrzött 
mérőeszköznél. 
Hitelesíttetési kötelezettség, felmentés (7.§) 
A hitelesíttetési kötelezettség a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben felsorolt 
kötelező hitelesítésű használati mérőeszközökre (a továbbiakban: kötelező hitelesítésű 
mérőeszköz) vonatkozik. 
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Kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható, 
vagy tartható használatra kész állapotban. 
A kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesíttetéséről 
a) a belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozónak, 
b) javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek, 
c) meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosának, illetve 
használójának kell gondoskodnia. 
A helyhez kötött mérőeszköz első hitelesíttetése az üzembe helyező szerv (személy) feladata. 
Nem kötelező a mérőeszközök hitelesíttetése, ha azok nem kerülnek belföldi forgalomba, 
valamint nem kötelező a hitelesítés a magán háztartásokban. 
 
 


