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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDLET 

 

 

Előszó 

 

 

Tisztelt beszámoló vizsgára készülő kolléga! 

 

 

Valószínűleg hallotta márt azt a téves megnevezést a szakági vizsgák mellett elvégzendő 

általános vizsgarészről, hogy az általános jogi ismeret. Nos, az kétségtelen, hogy szükség van 

általános jogszabályi ismeretekre, de semmiképpen nem jogászi szintű ismeretekre, 

paragrafusszámokra történő hivatkozásokra, a bírósági folyamatokban használt műszavak 

tudására. De nem vizsgakövetelmény olyan ügyviteli részletek tudása sem, ami a 

jogszabályokban elsősorban az ügyintézőknek szól és ők sem tudják általában segédlet nélkül. 

Az általános részből vizsgázónak azt kell bizonyítania, hogy szakmagyakorlóként tisztában 

vannak a szakma gyakorlásának jogszabályi követelményeivel, ellenérdekű félként (pl. egy 

építtető-kivitelezői vagy műszaki ellenőri-felelős műszaki vezetői munkakapcsolatban) egy 

vitában nem lehet félrevezetni, tisztában van saját kötelezettségeivel és lehetőségeivel, ne 

lehessen rá büntetést kiszabni tájékozatlansága miatt, tudja, hogy a részletes jogszabályi 

előírásokat hol kell keresnie. Egyértelmű, hogy az általános vizsgarész tananyagának tudása a 

vizsgázó személyes érdeke. 

 

A mellékelt felkészülési segédlet általában jogszabályi kivonatokat tartalmaz, de általában 

nem idézetként, hanem a könnyebb megérthetőség érdekében a műszaki életben használatos 

megfogalmazásokban. A kérdéseknek is felfogható egyes fejezetcímek nem vizsgakérdések, a 

tesztvizsgákon változatlan formában ilyenekkel nem találkozhat, de az eltérő forma ellenére a 

helyes válaszok tartalmi része a felkészülési segédletben megtalálható. 

Azt javasoljuk, hogy a felkészülési segédlet mellett legalább egyszer tanulmányozza át a 

forrásul szolgáló és az alábbiakban felsorolt jogszabályokat is, elsősorban azon részeiket, 

melyekre utalást talál a segédletben is, valamint elsősorban az egyértelmű tárgyalhatóság 

érdekében az alapfogalom-tárakat. A pontos terminus-technikusok ismerete elengedhetetlenül 

szükséges a műszaki értelmiség szakmagyakorlása folyamán. 

 

Aki a korábban közzétett vaskos felkészülési segédletet már lapozgatta az MMK honlapján, 

annak feltűnhet, hogy a mostani lényegesen rövidebb. Kikerültek belőle olyan 

paragrafusrészekre hivatkozó szakaszok, melyek soha nem voltak tényleges 

vizsgakövetelmények (de az eredeti rendeletekben megtalálhatóak szükség esetén), valamint 

az olyan speciális fejezetrészek, melyek a Magyar Építész Kamara privilégium-szakterületei 
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(műemlékvédelemmel kapcsolatos tervezési szabályok, településtervezés részletes 

szabályzása).Ezek közül csak az általános tájékozottsághoz szükséges részletek maradtak a 

segédletben, ennek megfelelően vizsgakérdés sem várható másból. De az általános 

tájékozottság a műszaki értelmiség számára nagyon fontos. 

 

Jó és alapos felkészülést kívánok, ami alapján a vizsga könnyű és izgalommentes lesz.  

 

 

 Holló Csaba s.k. 

 a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke 

 a Beszámoló Vizsga Szakértői Testület elnöke  

 

 

 

A beszámoló vizsga általános részének tananyagaként átnézendő jogszabályok listája: 

 

 

1. 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

2. 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

3. 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

4. 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

5. 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

6. 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

7. 305/2011/EU rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 

feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

8. 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól 

9. 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 
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1. 

 

Az építésügyi jogi környezet, építésügyi alapfogalmak 

 

 

Építésügyi jogi környezet általános felépítése 

A magyar építésügyi szabályozás egészen régre nyúlik vissza, amikor a mai Étv. (az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) elődje, az 1937. évi 

VI. törvénycikk hatályba lépett. Ez a terület azóta is folyamatos változás és átalakulás alatt 

van, a rövidebb-hosszabb nyugalmi időszakokat követően a jogalkotási lendület és a 

szabályozás üteme felgyorsul. A mérnök szakmagyakorlók és az őket tömörítő szakmai 

kamarák érdeke mára megköveteli, hogy e jogterületen az ésszerű egyszerűsítés (dereguláció) 

mielőbb végbe menjen, a szakmagyakorláshoz szükséges szakmai szabályok megalkotására 

pedig elsősorban a szakmai kamara kapjon felhatalmazást. 

Az állam építésügyi feladatai 

Az építésügy, mint szabályozási terület felöleli mindazokat a tevékenységeket, amelyek 

közvetlenül hozzájárulnak az épített környezet alakításához, védelméhez. Az építésügy 

fogalma alá tartozik például a településrendezés, településtervezés, de az építmények 

kivitelezése, az örökségvédelem és a mindezekkel kapcsolatos jogalkotás is. Az építésügy 

központi irányítása, összehangolása és ellenőrzése az állam feladata.  

2014. július 1-től az építésügy, a településfejlesztés és településrendezés, valamint a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos irányítási feladatok a Belügyminisztérium helyett a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe kerültek. 

A hatáskörrel rendelkező miniszter építésüggyel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési 

feladatait az Étv. tartalmazza, így többek között a miniszter: 

 

• ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok, valamint az egyéb építésügyi 

igazgatási feladatot ellátó szervezet építésügyi igazgatási feladatainak szakmai 

irányítását, ennek keretében rendszeresen gondoskodik e szervezetek szakmai 

munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzéséről, 

munkájukat összehangolja, 

 

• ellátja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás), valamint 

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs 

Központ) szakmai irányítását és felügyeletét, 

 

• a műemlékek és a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és önálló szabályozó 

szervek, valamint az építésügy területén érintett szakmai kamarák és az érintett 

felsőfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján 

koordinálja, összefogja és irányítja az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására 

vonatkozó szabályozás kialakítását, 
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• ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási jogosultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások, valamint a 

vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét. 

 

A miniszter fenti feladatainak megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdek-

képviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, 

építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet. A sajátos 

építményfajták és a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttműködnek a 

miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében. 

 

Az önkormányzatok építésügyi feladatai  

A települési önkormányzat az Étv. és végrehajtási rendeleteinek keretei között ellátja a 

településfejlesztési és rendezési feladatokat, országos közérdekből vagy kiemelt 

nemzetgazdasági érdekből törvény kötelezheti az önkormányzatot településfejlesztési 

koncepciójának vagy egyéb településrendezési eszközeinek elkészítésére, módosítására. 

A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi 

feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, 

továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi – a főépítészi 

tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész 

közreműködésével látja el. 

 

Az építésügyi jogszabályok rendszere 

Az építésügy alaptörvénye (Étv.), amely jogszabályi hierarchia legfelső szintjén áll, mint 

átfogó ágazati kerettörvény. Az Étv. adja meg a további felhatalmazásokat az egyes 

végrehajtási rendeletek megalkotására, amelyek többszintűek lehetnek:  

• kormányrendelet 

• miniszteri rendelet 

• önkormányzati rendelet. 

Az Étv. által adott jogalkotási felhatalmazás azonban nemcsak kötelezettséget jelent az egyes 

jogszabályok megalkotására, hanem megadja annak kereteit is azzal, hogy az adott téma 

általános előírásait és követelményeit maga az Étv. tartalmazza. 

 

Az építésügy fogalma 

Az építésügy fogalmát az Étv. 1. §-a határozza meg, mely szerint az építésügy fogalma az 

épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan kiterjed:  

• a településrendezésre 

• a településtervezésre 

• az épületek, műtárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési 

munkák és építési tevékenységek építési előírásainak kialakítására, 

• az építmények építészeti-műszaki tervezésére 

• az építmények kivitelezésére, 

• az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi 

követelményeinek kialakítására, 

• az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, 
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• a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra, és 

mindezekkel kapcsolatosan: 

• a szabályok megállapítására, alkalmazásuk ellenőrzésére és érvényre juttatására 

• a kutatásra, műszaki fejlesztésre és ezek eredményének alkalmazására, 

• a hatáskörökre és hatósági jogkörökre. 

Az építésügy körébe az általános, sajátos építményfajták és a műemlékek tartoznak. 

Az Étv. előírásait a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények 

és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel, 

miniszteri rendeletekkel és önálló szabályozó szerv vezetője által kiadott rendeletekkel együtt, 

a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Építésügyi alapfogalmak 

Utóbbi idők szabályozásának egyik szerencsés vívmánya volt, hogy az építésügyi 

alapfogalmak körének törvényi meghatározása ugyan szűk körben, de megtörtént. A 

jogbiztonság megkövetelné, hogy minél több, a szakma által általánosan elismert fogalom 

törvényi szintű meghatározásra kerüljön, így ezzel a szakmajogi környezet stabilizálódjon. 

Arra nincs lehetőség, hogy valamennyi szabályozott definíciót felsoroljunk, így csak néhányat 

emelünk ki. 

 

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 építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

 

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. 

 

Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi) főmérnök: a települési 

önkormányzat településüzemeltetési, a település műszaki - különösen a sajátos építményekkel 

és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos - feladatainak ellátásában közreműködő, e 

feladatokkal kapcsolatos döntést előkészítő személy 

 

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) 

 

Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló 

használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott 

egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki 

megoldásokra van szükségük. 
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Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- 

és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati 

hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a 

honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos 

technológiájú építmények. Ezek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre 

vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - 

eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények 

megállapítására és kielégítésére van szükség. 

 

Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és 

szállítószalag-pálya, az út, a vízi-létesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogén 

termelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító 

vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az 

egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a 

villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, a távhővezeték-hálózat, az 

elektronikus hírközlési építmény. 

 

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 (jelenleg kizárólag 

közhasználatú építmények és lakások esetére van jogszabály által előírt kötelező 

jótállás). 

 

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

 

 

Általános építésjogi követelmény 

Az építési tevékenység végzésének alapvető követelményeit az Étv. részletes szabályai, annak 

végrehajtási rendeletei és a helyi építési szabályzat adja meg. Abban az esetben, ha egy adott 

területre nincs hatályban, vagy nem szabályoz teljeskörűen a helyi építési szabályzat akkor 

építési tevékenységet végezni kizárólag akkor lehet, ha  

o az építésügyi követelményekre vonatkozó jogszabályokat megtartják, és  

o illeszkedik a meglévő környezethez:  

• a célzott hasznosítás jellege 

• a kialakuló telek mérete 
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• alá a tervezett beépítés mértéke (beépítettség és építménymagasság) 

• a beépítés módja 

• a beépítés rendeltetése (területfelhasználása) 

Főszabályként beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyezhető el. Beépítésre 

nem szánt területen új építményt építeni, vagy meglévőt átalakítani csak szigorú törvényi 

feltételek teljesülése esetén szabad.  

A fenti követelmények teljesülése esetén is tilalmak rendelhetők el bizonyos 

településrendezési feladatok megvalósítása érdekében. Ennek kereteit is az Étv. szablya meg.  

 

Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a 

közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része. 

 

Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további 

beépítés céljára szolgáló területrésze. 

 

Telekalakítás 

A telekalakítás olyan változás megvalósítására irányuló folyamat, amely a telekingatlan 

adataiban történő, valamint a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában 

bekövetkező változásnak a telekalakítási hatóság által lefolytatott közigazgatási eljárásban 

kerül jóváhagyásra, majd az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel zárul. Kapcsolódó 

törvényi fogalmak az alábbiak: 

 

Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. 

 

Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a 

helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározott rendeltetés céljára 

szolgáló új telkekként történő felosztása. 

 

Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonása. 

 

Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása. 

 

Telekhatárrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös határvonalának 

megváltoztatása. 

 

Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más 

beépítésre nem szánt terület határol. 

 

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. 
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Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, 

bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, 

elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése 

 

Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett 

gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége 

 

Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények 

elhelyezésére szolgál. 

 

Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a 

fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező 

által az alvállalkozónak átadott 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.  

 

Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 

vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari 

kivitelezési tevékenység jellemzőit - kormányrendeletben meghatározott módon - tartalmazó 

dokumentum. 

 

Az építési folyamat első résztvevője – az építtető 

 

Építtető: a törvényi szabályozás szerint az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az 

építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az 

építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója. 

 

A fentiekből következik, hogy építtető felel: 

 

o az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért, 

o az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, szükség 

szerint a beruházás-lebonyolító, valamint a kivitelező kiválasztásáért, 

o az építésügyi hatósági engedély, tudomásulvétel megszerzéséért, 

o a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a 

kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért, 

o az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz 

történő, jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek 

meglétéért, az ezzel kapcsolatos változások bejelentéséért, 

o az építési munkaterület átadásáért, 

o az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért, 

o azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben jogszabály előírja 
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az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválásáért, 

valamint 

o azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges 

járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel 

együtt valósuljanak meg, 

o az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban 

meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért. 

o kivitelezővel együttesen felel azért, hogy az építmény környezetéből a kivitelezési 

tevékenység során keletkezett építési hulladékot elszállíttassa, a környezet és a terep 

felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott 

károkat megszüntesse. 

 

A törvényi szabályozáson túl építtető kormányrendeletben rögzített feladatát képezi többek 

között: 

 

o az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

megszerzése, szerződések megkötése, 

o az építési munkaterület átadás-átvételi, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárásában 

való részvétel, 

o  az építési napló ellenőrzése, 

o  az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, 

 

Az építtető a törvényi szabályozás szerint az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, 

szervezése és folytatása során egyes feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott 

feladatokra beruházás lebonyolítót bízhat meg. Itt jegyezzük meg, hogy a beruházás-

lebonyolítói tevékenység a szakmagyakorlási rendelet 2014. január 1-én hatályba lépett 

szabályozása szerint már nem szabályozott szakma, ezért kamarai bejelentéshez és 

nyilvántartáshoz nem kötött.  

 

Építésügy kapcsolódó jogterületei 

 

Bár az Étv. az ágazat alapvető kerettörvénye, a szabályozás rendszereihez szervesen 

hozzákapcsolódnak más önálló szabályozási területet képező jogszabályok. Ilyen terület a 

műemlékek, a tűzvédelem, a közbeszerzések tárgyai, a munkaügy és a munkavédelem, 

továbbá a nemzeti szabványügyi ismeretek. Az építési folyamat egyes részeihez (pl. tervezés) 

szervesen kapcsolódik a szerzői jogi törvény, a szakmagyakorlás szerződéseihez pedig a Ptk. 

A hatósági engedélyezés alapvető jogszabálya, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény (Ákr.), amit különböző kormányrendeleteken túl 

legutoljára az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet egészít ki. 

 

Az építőipari kivitelezés hatósági felügyeletét az építésfelügyeleti hatóság látja el. Így e 

területhez szorosan kapcsolódnak az építésügyi, valamint építésügyi felügyeleti bírság 

szabályairól szóló kormányrendeletek. 
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Kamarai nyilvántartások 

 

Az építésügyi nyilvántartások vezetésében 1997. óta egyre meghatározóbb szerepet kapott a 

két szakmai kamara – a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és a Magyar Építész Kamara 

(MÉK) – amelyek szakmai köztestületként elsősorban a magánszemély szakmagyakorlók 

majd a hozzájuk kapcsolódó cégek nyilvántartását végzik. A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara (MKIK) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény módosításával 

2012. 01. 01-től vezeti a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartását is. E két 

nyilvántartás a vállalkozás szempontjából egymástól elkülönült, így az építőipari kivitelezői 

tevékenységet folytató vállalkozásoknak különdíj ellenében kell regisztrálniuk a kötelező 

nyilvántartásba is.  

 

2013. augusztus 01-ét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó szakmagyakorlási 

tevékenységet folytató cégek kizárólag kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg 

illetve folytathatják tevékenységüket. Ezt a típusú cégregisztrációt az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet 

(Szakmagyakorlási Kódex, vagy Szakgyr.) vezette be. A Kódex vonatkozásában cégnek 

minősül: 

o gazdasági társaság  

o költségvetési szerv 

o egyéni vállalkozó 

o egyéni cég 

 

A regisztrációval érintett cégek szakmagyakorlásának egyben kamarai nyilvántartásba 

vételének alapvető feltételeit – elsősorban a szakmagyakorló foglalkoztatási követelményei – 

maga a Kódex határozza meg.  

 

 

Vonatkozó jogszabályok, példák a szabályozásra 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervek jogállásáról 

94/2018. (V.22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletet a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, továbbá a településrendezési 

sajátos jogintézmények részletszabályairól  

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(OTÉK)   

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről    

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
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367/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az egyes kereskedelmi építmények létesítésével 

összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról   

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról  

266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről  

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról  

9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról  

 

 

Függelék: 

253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 1. számú melléklet:  

 

Fogalommeghatározások 

 

1. Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószintje legfeljebb 20%-ában kerül 0,70 m-

nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. 

2. Alagsori helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek a 

padlószintje bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá. 

3. Aula: fedett belső udvar vagy átrium. 

4. Állagmegóvás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 

kármegelőzése, kárelhárítása, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassága 

érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását szolgáló építési tevékenység. 

5. Állattartó építmény: állatok elhelyezésére szolgáló építmény. 

6. Álmennyezet: nem teherhordó, térelhatároló szerkezet, amelyet födémre vagy 

fedélszerkezetre rögzítenek. 

7. Árkád: az építmény földszintjének a szabad tér felé jellemzően csak tartószerkezetével 

határolt és hosszoldalán nyitott, közterületi kapcsolat esetén többnyire közhasználat céljára 

szolgáló területe. 

8. Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 

alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az 

építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység. 

9. Áthajtó: építményen átvezető, járműközlekedésre is szolgáló tér. 

10. Átjáró: építményen átvezető, személyközlekedésre szolgáló tér. 

11. Átlagos belmagasság: a helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a 

hasznos alapterületnek a hányadosa m3/m2. 

12. Átrium: belső udvar, -kert, e köré szerveződnek a helyiségek. 

12a. *  Beépítési magasság: az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a 

párkánymagasság gyűjtőfogalma. 

13. *  Beépítési sűrűség: a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek 

valamennyi építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási 

egységeknek a köztük lévő, településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével 

növelt területének viszonyszáma. 

14. Befogadóképesség: valamely területen, építményben, helyiségcsoportban, helyiségben 

az építmény, helyiség rendeltetése szerint megállapított mennyiségi mutatók szerint egyszerre, 

egy időpontban tartózkodó személyek megengedett száma, eszközök, tárgyak megengedett 

mennyisége. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj394id597b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj395id597b
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15. Belmagasság: a padlószint és a födém vakolt (burkolt) vagy az álmennyezet alsó síkja 

közötti függőleges távolság. 

16. Belső fekvésű helyiség: közvetlen természetes szellőzéssel és közvetlen természetes 

megvilágítással nem rendelkező helyiség. 

17. Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. 

18. Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület. 

19. *  Csoportház: építési telkenként egy vagy több önálló rendeltetési egységet (pl. lakást 

vagy üdülőegységet) magába foglaló, zártsorúan csatlakozó - többnyire egy ütemben, 

jellemzően azonos vagy hasonló építészeti kialakítású, egymástól független 

épületszerkezetekkel és közműbekötésekkel épített - épületek együttese. Lehet sorház, 

láncház, átriumház. 

20. Egészségügyi rendeltetés: az egészségügy körébe tartozó fekvő- és járóbeteg ellátás, 

megelőző, illetve utólagos ellátást végző egészségügyi szolgáltatás, gyógyszerellátás, 

valamint kutatás. 

21. Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala 

(homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által 

határolt része. 

22. Előlépcső: az épület körüli járdáról, vagy a rendezett csatlakozó terepszintről induló, az 

építmény bejáratához csatlakozó olyan szabad- vagy tereplépcső, mely az épület egy 

szintmagasságánál kevesebbet hidal át. 

23. Emeletráépítés: meglévő építmény függőleges irányú bővítése egy vagy több emelet-

szint létesítése érdekében. 

24. Emeletszint: földszint feletti építményszint. 

25. Erkély: az épület homlokzati síkjától kinyúló, konzolos, függesztett vagy pontszerűen 

alátámasztott kialakítású külső tartózkodó tér. 

26. Életciklus: anyagok, szerkezetek használati időszakának egymást követő szakaszainak 

összessége a nyersanyagbeszerzéstől vagy természeti erőforrásból történő előállítástól a végső 

ártalmatlanításig. 

27. *  Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó 

elméleti vonal. 

28. *  Építési hely: az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által 

körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a védőtávolságok és más jogszabályi előírások 

megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen - az 

övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 

(elhelyezhetők). 

29. Építési övezet: a beépítésre szánt vagy beépített területek területfelhasználási 

egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját 

meghatározó besorolás. 

30. Építési telek: az a telek, 

a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 

b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 

c) a 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, és 

d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m. 

31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési 

szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi 

építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell. 

32. Épület legmagasabb pontja: az épületnek a terepcsatlakozáshoz, lejtős terepen a 

lejtőoldali alacsonyabb terepcsatlakozáshoz, valamely magas ponthoz, vagy valamely síkhoz 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj396id597b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj397id597b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj398id597b


 

 

15 

 

viszonyított, helyi építési szabályzat által megállapított legfelső pontja. Ennek 

meghatározásánál a tető azon díszítő elemei, amelyek huzamos tartózkodásra szolgáló 

helyiséget nem tartalmaznak - kupola, saroktorony - valamint a tetőfelépítmények és az épület 

tetőzetén elhelyezett antenna, kémény és szellőző valamint tartozékaik figyelmen kívül 

hagyandók. 

33. *  Épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített 

íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának 

összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. 

34. Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem 

építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház 

felső szintjén kívül más helyiség nincs. 

35. Fagyhatár: a rendezett terepcsatlakozástól mért azon talajmélység, ahol a talaj nem hűl 

tartósan 0 °C alá. 

36. Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása 

érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. 

37. Felvonulási építmény: az építmény (építmények) kivitelezését szolgáló, az építés 

befejezéséig fenntartható építmény. 

38. Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem 

kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban 

világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti 

hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is. 

39. Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogalom. 

40. Folyosó: önálló rendeltetési egységek, helyiségek megközelítésére, összekapcsolására 

szolgáló közös használatú közlekedő. 

41. Főépítmény: az övezeti előírások megtartásával épített, elsősorban a 

területfelhasználási egység jellegének megfelelő, másodsorban a településrendezési 

eszközben meghatározott, a területhasználatot nem zavaró rendeltetésű építmény. 

42. Földszint: olyan építményszint, amelynek padlószintje legfeljebb 20%-ában és 

legfeljebb 0,70 m-rel kerül a csatlakozó rendezett terepszint alá. 

43. Földszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek 

padlószintje sehol sem kerül a csatlakozó terepszint alá. 

44. Függönyfal: az építmény tartószerkezetihez rögzített, azok előtt folytonosan kialakított 

önhordó térelhatároló falszerkezet. 

45. Galéria: helyiség légterének részleges - az alapterületének legfeljebb 50%-án és csak 

vízszintes szerkezettel történő - megosztásával kialakított belső (közbenső) szint, amelyen 

helyiség és 1,0 m-nél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül. 

46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság 

legalább 1,90 m. 

46a. *  Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete. 

47. Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési 

határvonal (hátsókerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által határolt része. 

48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból 

körülhatárolt, járófelülettel rendelkező tér, a beépítetlen tetőtér kivételével. 

49. Helyreállítás: újjáépítés, építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény, építményrész eredeti 

építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett. 

50. *  Hitéleti rendeltetés: a vallási közösség vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő 

más tevékenységéhez kapcsolódó használati cél. 
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51. Homlokzat: az építménynek a nézőpont felé eső legkülső pontjára illesztett függőleges 

felületre vetített, a terepcsatlakozása feletti része. 

52. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L 

érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát, 

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, 

c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó 

összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú 

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak, 

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá 

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét. 

A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) 

homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság 

felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett 

értékében kell meghatározni. 

53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata 

folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet 

időtartama a két órát nem éri el. 

54. Ikerház: két szomszédos építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól független 

épületszerkezetekkel és közműbekötésekkel megvalósított, tűzfalakkal csatlakozó két olyan 

önálló épület, amely külsőleg egy épület képét mutatja. 

55. Igazgatási rendeltetés: állami, önkormányzati vagy egyéb igazgatási feladatok. 

56. Ipari rendeltetés: rendszeres üzletszerű ipari tevékenység. 

57. Irodai rendeltetés: jellemzően irodai funkció. 

58. Járófelület: emberi tartózkodás vagy közlekedés céljára alkalmas felület. 

59. Kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetés: termékek és szolgáltatások 

értékesítése, tárolása. 

60. Kerítés: a telek területét a közterülettől, a telek közhasználat céljára átadott területétől, 

illetve a szomszédos telkek területétől vagy a telek különböző rendeltetésű vagy használatú 

részeit térben elválasztó, lehatároló építmény. 

61. *  Kerti építmény: a kerti tevékenységre, pihenésre, játékra, szórakozásra, 

kikapcsolódásra és tárolásra szolgáló műtárgy. 

62. Komposzttoalett: vízöblítés nélküli illemhely, amelyben a fekáliát, valamint szerves 

háztartási és kerti hulladékot zárt, hőszigetelt és szellőzéssel ellátott tartályban adalékanyag 

hozzáadásával, komposztálással humusszá alakítják. 

63. Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, 

teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési tevékenység. 

64. Környező terepszint: a telekhez csatlakozó szomszédos telkek rendezett terepszintje. 

65. Középfolyosó: olyan folyosó, amelynek mindkét hosszanti oldalát helyiségek, 

helyiségcsoportok határolják. 

66. Középmagas építmény: olyan építmény, amelyben a legfelső építményszint 

szintmagassága 13,65 m és 30,0 m között van. 

67. Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló, 1 ha-nál 

kisebb területű és legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület, amelyet bárki 

használhat. 

68. Közmű: termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, 

vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az 

építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, 

szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj402id597b


 

 

17 

 

ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, 

illetve előkészítő berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva 

központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti 

ki. 

69. Közműpótló műtárgy: a közművet helyettesítő vagy kiegészítő egyedi műtárgy. 

70. Közösségi szórakoztató rendeltetés: rendezvény, előadás, kiállítás, táncmulatság, 

művelődés, szórakoztatás. 

71. Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi 

zöldterület, amelynek legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb, amelyet bárki használhat. 

72. Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú 

műtárgy. 

73. Közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy 

szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján 

nyújtott közszolgáltatás. 

74. Közvetett természetes megvilágítás: közvetlen természetes megvilágítású helyiségen, 

helyiségrészen keresztül történő megvilágítás. 

75. Közvetlen természetes megvilágítás: külső térelhatároló szerkezetben kialakított, 

bevilágításra szolgáló felületen keresztül történő nappali megvilágítás. 

76. Közvetlen természetes szellőzés: közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárón vagy 

szellőzőkürtőn, szellőzőcsatornán keresztül történő gravitációs légcsere. 

77. Kulturális rendeltetés: kiállítás, előadás, rendezvény, művelődés, szórakoztatás. 

78. Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába 

foglaló épület. 

79. Légakna: közel azonos légszennyezettségű helyiségek közvetlen természetes 

szellőzésére szolgáló, határfalakkal határolt, vagy a szomszédos építési telek beépítéséig a 

telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér. 

80. Légudvar: helyiségek közvetlen természetes szellőzésére és megvilágítására szolgáló, 

épületszárnyakkal, határfalakkal körülhatárolt belső udvar, vagy a szomszédos építési telek 

beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér. 

81. Lépcsőkar szabad szélessége: a lépcsőkorlátok, vagy a lépcsőkorlát és a fal között 

mért legkisebb vízszintes távolság. Ezt a szélességet a korlátlift csukott szerkezeti mérete nem 

csökkentheti. 

82. Loggia: az épület homlokzati síkján belül lévő, három oldalról falakkal, alulról és 

felülről födémekkel határolt, helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső tartózkodó tér. 

83. Magasépítmény: olyan építmény, amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 

30 m-t meghaladja. 

84. Magastető: olyan tető, amelynek lejtése a 10%-ot meghaladja. 

85. Megújuló energiaforrás: megújuló, nem fosszilis forrásokból származó energia, 

nevezetesen szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus energia, vízenergia, 

biomasszából, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázokból és 

biogázokból nyert energia. 

86. Melléképítmény: a telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű 

használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény: *  

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény, 

e) kerti építmény, 

f) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

g) állat ól, állatkifutó, 
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h) trágyatároló, komposztáló, 

i) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, 

j) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 

k)-l) *  

87. Mezőgazdasági birtoktest: a mezőgazdasági birtokközponthoz tartozó - a 

közigazgatási egységtől függetlenül - és attól legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az 

ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett termőföldterületek és az azokon 

lévő épületek által elfoglalt kivett területek összessége. 

88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott 

tér vízszintes vetületben számított területe. 

89. Nevelési, oktatási rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, közép-, és felsőfokú 

oktatási tevékenység, a szakképzés és a felnőttképzés, valamint továbbképzés. 

90. Olaszlépcső: ahol a belépő szélessége kiegészül egy lépéstávolság egész számú 

többszörösével, azaz „2m+sz = 60-64 + n*60-64”. 

91. Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé eső 

építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része. 

92. Oromfal: a magastetővel lefedett épület, épületrész homlokzati falának az a része, 

amely a padlásteret vagy a beépített tetőteret a tetőgerincet elmetszve lehatárolja. 

93. Önálló építmény: független építményszerkezetekkel, valamint vezetékrendszerrel és 

berendezésekkel megvalósított, más építményhez legfeljebb tűzfalakkal csatlakozó építmény. 

94. Önálló parkolóterület: nem közlekedési területbe tartozó, egy helyrajzi számon 

nyilvántartott telken kialakított járműtároló terület. 

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas 

helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös 

közlekedőből nyíló önálló bejárata van. 

96. Övezet: a beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységein belüli egyes 

területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 

97. Padlószint: födémszerkezetek vagy talajon fekvő aljzatszerkezetek járófelülete. 

98. Párkánymagasság: az épület homlokzati síkja és a rendezett terepszint metszésvonala, 

valamint magastetős épület esetében az épület homlokzati síkja és a tetősík metszésvonala, 

lapostetős épület esetében a homlokzati falsík és a legfelső zárófödém felső síkjának 

metszésvonala közötti függőlegesen mért távolság. 

99. Pinceszint: olyan építményszint, amelynek padlószintje több mint 20%-ában kerül 0,70 

m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. 

100. Pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek 

padlószintje több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá. 

101. Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység 

vagy a helyiség létesül, illetve amire használják. 

102. Rendeltetés-módosítás: az építmény, az önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség 

használati céljának megváltoztatása. 

103. Sport rendeltetés: sportolás, versenyzés, mérkőzés, egészségmegőrző mozgás. 

104. Szabad belmagasság: az az előírt legkisebb belmagasság, amelybe a határoló faltól 

vízszintesen mért 0,20 m-es sávon belül, a padlótól mért 1,90 m magasság felett beálló 

épületszerkezet vagy rögzített vezeték nem számít bele. 

105. Szabad keresztmetszet: amelybe a világítótest kivételével épületszerkezet, 

szerelvény vagy más szerkezet nem állhat be. 

106. Szabad lépcső: építményhez közvetlenül kapcsolódó, legalább egy oldalról nyitott 

lépcső. 

107. Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal. 

108. Szintkülönbség: egymás feletti padlószintek közötti függőleges távolság. 
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109. Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az 

építményszint padlófelülete közötti függőleges távolság. 

110. Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete. 

111. Szociális rendeltetés: a szociális alapszolgáltatás, szakosított ellátás, a gyermekjóléti 

alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás. 

112. Tanya: mezőgazdasági területen lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és 

állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára 

létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá 

tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese. 

113. Telek zöldfelülete: a teleknek a 25. § (1) bekezdése szerinti azon növényzettel borított 

területe (legkisebb zöldfelülete), ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző 

kőzet között nincs egyéb más réteg. 

114. *  Telek beépített területe: a telken álló épület 1,00 m-nél magasabbra emelkedő 

részeinek, az 1,00 m-es vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi 

területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni 

a) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,00 m-

es, egyéb területen a legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és 

fóliasátor, 

b) az épülethez tartozó előlépcső, tornác, előtető, valamint a terepcsatlakozástól legalább 

2,00 m-rel magasabban lévő erkély, függőfolyosó, ereszpárkány - az épület tömegétől kiálló 

részeinek - az épülettől számított 1,50 m-es sávba eső vízszintes vetületét. 

115. Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes - 

nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított 

megengedett mértéke. 

116. Település rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan 

felújítása, amely során az úthálózat, az épületállomány és a növényzet erre érdemes elemeinek 

megtartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg 

azok új épületekkel történő pótlásával történik az érintett terület értékeinek és minőségének a 

kornak megfelelő színvonalra emelése. 

117. Település rekonstrukció: zömében elavult településrész olyan korszerűsítése, 

amelynél az épületek nagy része bontásra kerül, és szükség szerint az úthálózat és a 

tömbosztás is módosul a jelen igényszintnek megfelelő állapot elérése érdekében. 

118. Település revitalizáció: a különösen értékes, elsősorban számos műemléki értékkel 

rendelkező, elavult, élettelen településrész „újraélesztése” a történeti érték megtartásával, 

minimális kiegészítő, nagyrészt helyreállító beavatkozással, szükség szerint 

rendeltetésmódosítással. 

119. *  

120. Terasz: a rendezett terepen vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez, 

önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőihez kapcsolódó, járható szilárd 

burkolatú külső tartózkodótér. 

121. Terepcsatlakozás: az építmény, építményrész és a közvetlenül hozzá csatlakozó 

rendezett terep (járda) érintkezési vonala. 

122. Tereplépcső: épülethez nem csatlakozó, a végleges rendezett terep részeként 

kialakított szabadtéri lépcső. 

123. Terepszint alatti építmény: olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel 

fedve is - a bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,00 m-rel emelkedik ki a környező 

(szomszédos) és a csatlakozó terepszintből, legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli 

homlokzatfelülete van, és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati 

felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti 

szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj405id597b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj406id597b
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124. Területfelhasználási egység: a település igazgatási területének a jellemző rendeltetés 

szerint megkülönböztetett területegysége, amely azonos jellemző vagy kijelölt 

településfunkciónak biztosít területet. 

125. Tetőfelépítmény: a tető fölé emelkedő, az épület rendeltetésszerű használatát 

biztosító épületrész, a kémények, a szellőzők és a tetőablakok kivételével (pl. felvonó gépház, 

lépcsőház tetőkijárata). 

126. Tetőtér: az épület legfelső építményszintje feletti födémszerkezet felső síkja és a 

magastető szerkezetének alsó síkja közötti - minden irányból épületszerkezettel körülzárt - tér. 

A beépítés nélküli tetőtér (padlás) nem minősül építményszintnek. 

127. Tetőtér-beépítés: tetőtérben helyiség (helyiségek), helyiségcsoport 

(helyiségcsoportok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) 

létrehozása. 

128. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy: olyan oldómedencéből és 

tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves 

elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását 

energiabevitel nélkül végzi. 

129. Tornác: oszlopokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott fedett, az épület egyik 

homlokvonalához csatlakozó oldalirányból nyitott közlekedő tér. 

130. Többszintes növényállomány: a zöldfelületet egyszerre gyep-, cserje- és 

lombkoronaszinttel fedő növényzet. 

131. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: olyan építmény, amelyben 

tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több 

személy tartózkodása várható. 

132. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 főnél nagyobb 

befogadóképességű helyiség. 

133. Tűzfal: a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági határértékű, A1 

tűzvédelmi osztályú térelhatároló folytonos függőleges falszerkezet, amelyet úgy kell 

kialakítani, hogy az általa elválasztott tűzszakaszok vagy építmények egyikének állékonyság-

vesztése, illetve az ebből adódó oldalirányú erőhatás esetén is megőrizze tűzterjedést gátló 

képességeit. 

134. Üdülő rendeltetés: időszakosan a pihenést szolgáló használati cél. 

135. Vegyes rendeltetésű épület: több eltérő rendeltetésű önálló rendeltetési egységet 

magában foglaló épület. 

136. Vezetékrendszer: egy vagy több villamos vagy információtechnikai vezetékből 

(kábelekből, sínekből, ideértve az optikai kábeleket is), épületgépészeti vagy technológiai 

csővezetékből, ezek rögzítésére szolgáló eszközökből, valamint ezek mechanikai védelméből 

álló együttes. 

137. Villamos kezelőhelyiség: villamos berendezés (transzformátor-, főkapcsoló és 

akkumulátor) elhelyezésére szolgáló helyiség. 
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2. 

 

A településrendezési kérdések 

 

 

A településszerkezeti terv területhasználatot és építést meghatározó tartalmi elemei 

A településszerkezeti tervben (TSZT) a település közigazgatási területén belül az azonos 

szerepkörű, jellegű, beépítési intenzitású területrészeket - általános és sajátos építési 

használatuk szerint - azonos területfelhasználási egységbe kell sorolni a 

területfelhasználás tervezett változásának figyelembevételével. Ennek megfelelően a 

településrendezés során a TSZT-ben a településszerkezet és a területfelhasználási rendszer 

meghatározásával, ezen belül az egyes területfelhasználási egységek térbeli kijelölésével 

(szerkezeti tervlap), és leírásával (szerkezeti terv leírása) alapvetően definiálásra kerülnek az 

építési tevékenységet is befolyásoló tényezők az alábbi módon: 

A TSZT a települések közigazgatási területét beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

területbe sorolja.  

 

A beépítésre szánt területek általános és sajátos használatuk szerinti meghatározása 

A TSZT a település közigazgatási területének beépítésre szánt területeit az építési használatuk 

általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint határozza meg az OTÉK 

területfelhasználási kategóriái alapján (a sajátos használat meghatározása tulajdonképpen az 

általános használat már kialakult vagy tervezett jellemzők szerinti differenciálása). 

A beépítésre szánt területek területfelhasználásának általános és sajátos használat szerinti 

rendszere az OTÉK alapján: 

Általános 

használat 

szerinti 

területek: 

Sajátos használat szerinti területek: 

Lakóterület - nagyvárosias lakóterület 

- kisvárosias lakóterület 

- kertvárosias lakóterület 

- falusias lakóterület 

Vegyes terület - településközpont vegyes terület 

- intézményi vegyes terület 

Gazdasági 

terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- ipari gazdasági terület 

Üdülő terület - üdülőházas üdülőterület 

- hétvégi házas üdülőterület 

Különleges 

terület 

- a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú 

terület, 

- a nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület, 

- a vásár, kiállítás és kongresszus területe, 

- az oktatási központok területe, 

- az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, 
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- a nagykiterjedésű sportolási célú terület, 

- a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának 

céljára szolgáló terület, 

- az állat- és növénykert területe, 

- a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára 

szolgáló terület, 

- a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, 

- a hulladékkezelő, -lerakó területe, 

- a közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha 

az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre, valamint a 

repülőtér területe, 

- a temető területe, 

- a mezőgazdasági üzemi terület,  

- és minden egyéb, a sajátos használat szerinti területek egyikébe sem 

sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület (ezen területek 

megnevezése egyedi módon határozható meg) 

Az egyes területfelhasználási egységek a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább 

bonthatók. 

 

A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek között - az építmények kialakítását 

befolyásoló - alapvető különbség az, hogy a beépítésre szánt (már beépített vagy beépítésre 

kijelölt) területen belül meghatározott építési övezetekben az építési telkek megengedett 

beépítettsége legalább 5%, a beépítésre nem szánt területen belül meghatározott övezetekben 

a telek megengedett beépítettsége legfeljebb 5% lehet. 

A TSZT -ben a beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan meghatározásra 

kerül a beépítési sűrűség és a területeken elvárt közüzemi közművesítettség mértéke is. A 

beépítési sűrűséggel az egyes területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek 

valamennyi építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egység 

területének a viszonyszáma kerül meghatározásra, vagyis az adott területfelhasználási 

egységben a beépítési „intenzitás” maximális mértéke. Mivel az OTÉK a sajátos használathoz 

kötött módon meghatározza a beépítésre szánt területek építési használatának megengedett 

felső határértékeit is (OTÉK 2. sz. melléklet), a TSZT közvetve ugyan, de megszabja az 

építési tevékenység eredményeként létrejövő építmény méreteit befolyásoló követelmények 

határértékeit is (megengedett legnagyobb beépítettség, megengedett legnagyobb beépítési 

magasság, legkisebb zöldfelület). 

 

A beépítésre nem szánt területek általános és sajátos használatuk szerinti meghatározása 

A TSZT a település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területeit az OTÉK 

területfelhasználási kategóriái alapján általános használatuk szerint határozza meg, és a 

területfelhasználás - kialakult vagy tervezett - célja szerint (sajátos használat) differenciálja: 

Általános használat szerinti területek: Sajátos használat szerinti területek 

Közlekedési- és közmű elhelyezési, 

hírközlési területek 

közút, vasút, közmű, hírközlés és egyéb 



 

 

23 

 

Zöldterület - közpark 

- közkert 

Erdőterület - védelmi erdő 

- gazdasági erdő 

- közjóléti erdő 

Mezőgazdasági terület - kertes mezőgazdasági 

- általános mezőgazdasági 

Vízgazdálkodási terület  

Természetközeli terület  

Különleges beépítésre nem szánt 

terület 

- az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület, 

- a nagy kiterjedésű sportolási célú terület, 

- a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások 

hasznosításának céljára szolgáló terület, 

- a vadaspark, arborétum területe, 

- a temető területe, 

- a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-

feldolgozás céljára szolgáló terület, 

- a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

terület, 

- burkolt vagy fásított köztér, sétány, 

- és minden egyéb, a sajátos használat szerinti 

területek egyikébe sem sorolható, helyi 

sajátosságot hordozó terület (ezen területek 

megnevezése egyedi módon határozható meg) 

Az egyes területfelhasználási egységek a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább 

bonthatók. 

 

Az OTÉK a védőterületekkel kapcsolatos szabályokat is megállapít, olyan előírásokat, 

amelyek a területfelhasználás térbeli kijelölését befolyásolják (pl. a területfelhasználás 

meghatározása során mely esetekben nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület). 

A 2013 januárjában hatályba lépett jogszabályváltozásokkal bevezetett új elem, hogy egy 

adott területen „egymás felett” többszintes területfelhasználás is meghatározható (pl. 

közlekedési terület felett településközpont vegyes terület). 

 

Az OTÉK közlekedési és közműterületekre vonatkozó alapvető előírásai 

 

A településrendezési eszközökben is meghatározott közlekedési és a közmű területek: 

- az országos és a helyi közút,  

- a kerékpárút,  

- a gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken 

megvalósuló kivételével -,  

- a járda és gyalogút (sétány),  

- köztér, és 
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- mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei,  

- a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá 

- a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgálnak. 

 

A közlekedési területen elhelyezett épület a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevők 

ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, szállás, továbbá ezen épületeken belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat. 

 

A helyi építési szabályzat építmény elhelyezést és - kialakítást meghatározó tartalmi elemei 

A HÉSZ a TSZT-vel összhangban állapítja meg a helyi építési követelményeket, jogokat és 

kötelezettségeket, melynek során előírásokat határoz meg a táj, az épített- és a természeti 

környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati 

korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével 

kapcsolatosan. A HÉSZ az előírásokat a normaszövegben rögzíti, illetve a HÉSZ mellékletét 

képező szabályozási tervben (SZT) területileg, rajzi formában határozza meg. Az SZT-ben a 

TSZT-ben meghatározott területfelhasználási egységek területeit közterületekre és egyéb 

(közterületnek nem minősülő) területekre (földrészletekre) kell tagolni. A településszerkezeti 

terven ábrázolt beépítésre szánt területeket – az egyes területegységeken belül található 

meglévő és tervezett közterületek kivételével – építési övezetekbe, a beépítésre nem szánt 

területeket övezetekbe kell sorolni. 

 

Az építési övezetek, övezetek 

A HÉSZ az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, 

beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján határozza meg úgy, hogy az egy övezetbe 

tartozó, azonos adottságú telkeket azonos építési jogok és kötelezettségek illessék meg.  

Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan 

meghatározásra kerülnek legalább az alábbiak: 

- a kialakítható telek legkisebb területe, 

- a beépítési mód, 

- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, 

- a terepszint alatti építés mértéke és helye, 

- a beépítési magasság megengedett legnagyobb értéke, 

- a közműellátás mértéke és módja, 

- a zöldfelület legkisebb mértéke, 

- az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetés, és - az OTÉK egyéb 

követelményeinek a figyelembevételével - az ezen kívül elhelyezhető egyéb rendeltetés, 

valamint az a rendeltetés, amely nem helyezhető el. 

A fenti felsorolás számszerűsíthető követelményeit a gyakorlatban jellemzően az építési 

övezet paramétereinek nevezzük, ezek alapvetően befolyásolják az építmények kialakítását. 

A kialakítható telek legkisebb területe az építési övezetben, illetve övezetben a telekalakítás 

során kialakítható telek legkisebb telekméretének a meghatározását jelenti, ez a paraméter 

közvetlenül a telekalakítást szabályozza, nem az építmények elhelyezését. A már kialakult, 

meglévő telkekre nem vonatkozik, azok beépíthetőségére nincs hatással. 
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Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület, vagyis 

az építési hely határozza meg. Az építési hely szöveges formában leírható a HÉSZ-ben, de 

ábrázolható a szabályozási terven is. Fontos, hogy a kettő ne legyen egymással 

ellentmondásban. 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértékének a szabályozása a telek beépített 

területének a telek teljes - nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - 

területéhez viszonyított arányának meghatározásával történik. 

A terepszint alatti építésre vonatkozó szabályozás során a terepszint alatti építési hely és a 

terepszint alatti beépítés maximális mértékének a meghatározása történik. 

A beépítési magasság az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság 

gyűjtőfogalma, ami a helyi építési szabályzatban egy adott területre egységesen kerül 

meghatározásra valamelyik választott magasság alkalmazásával. A HÉSZ a helyi 

sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében további előírásokat (pl. az épület 

legmagasabb pontjának magasságára vonatkozó, és az építészeti karakter jellemzőit 

meghatározó rendelkezést) írhat elő. (Az épületnek nem minősülő építmények magasságát az 

OTÉK általánosan nem szabályozza, a vonatkozó előírások meghatározása a HÉSZ-ben 

lehetséges.) 

A közműellátás építési övezetenkénti mértékének és módjának a meghatározása a HÉSZ-ben 

az OTÉK előírásai alapján történhet (az építési övezet, övezet előírása alapján a telek lehet 

teljesen, részlegesen, hiányosan közművesített vagy közművesítetlen). 

A zöldfelület legkisebb mértéke meghatározza az adott telken kialakítandó legkisebb 

zöldfelületi arányt.  

A rendeltetések meghatározása során az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az 

övezet sajátos használatának megfelelő, az OTÉK szerinti rendeltetéseken kívül csak olyan 

más rendeltetés engedhető meg, amely - a telek vagy az építmény használatával - a terület 

sajátos használatát nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet, és az adott területre 

vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi 

előírásoknak megfelel. Ugyanakkor minden területen elhelyezhető az előírások szerinti 

gépjárművek elhelyezését biztosító építmény. 

 

Az építés egyéb követelményei 

Az építés egyéb feltételeit részben az OTÉK, részben a HÉSZ, részben egyéb jogszabályok 

rögzítik, amelyeket együttesen kell figyelembe venni. 

Az OTÉK 33.§-a alapján - és építési tevékenység során - az alábbi fő szabályokat kell 

figyelembe venni, illetve betartani: 

Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, ahol biztosított: 

- a gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül történő megközelíthetőség, 

- a gépjárművek elhelyezése az OTÉK 42. §-ban előírtak szerint, 

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, technológiai víz, 

- a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése,  

- a használat során keletkező hulladék elszállításának, ártalommentes elhelyezésének vagy 

házilagos komposztálásának a lehetősége. 



 

 

26 

 

Az utóbbi 3 követelmény a környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi 

szolgáltatással vagy egyedi módon teljesíthető az övezetre előírt teljes közművesítettség 

esetében is. 

Építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a 

településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-, természet- és a 

műemlékvédelmi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az 

akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj 

és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják 

károsan. 
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3. 

 

Az építési folyamat és résztvevői 

 

 

Az építési folyamat szabályozása 

Az építés folyamatát alapvetően az Étv. önálló fejezete határozza meg, amelyhez több 

különböző végrehajtási rendelet is kapcsolódik. Ilyenek például a szakmagyakorlásra, az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásra, valamint az építőipari kivitelezésre 

vonatkozó kormányrendeletek, melyeket e fejezet végén megjelölünk. 

A törvény rögzíti az építmények elhelyezésével és létesítésével kapcsolatos általános 

követelményeket, ezt követően a folyamat sorrendjében szabályozza az egyes 

tevékenységeket, illetve az azokban résztvevők feladatait és felelősségét az alábbiak szerint:   

• az építészeti-műszaki tervezési és szakértői tevékenység, 

• az építésügyi hatósági eljárások, 

• az építés (kivitelezés) munkafolyamatát és annak résztvevői,  

• az építési tevékenység ellenőrzését (felügyeletét), a szabálytalan munkavégzés 

jogkövetkezményei, 

• az építmények használatbavétele.  

 

Építményekkel szemben támasztott általános követelmények 

E fejezet rögzíti azokat az általános követelményeket, amelyeket az építmény elhelyezése 

(telepítése) és külön az építmény létesítése (építése)során biztosítani kell. Mindkét esetben 

elsődleges követelmény, hogy „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.” 

Elhelyezési követelmények: az építmény elhelyezése (telepítése) során a fentieken felül 

figyelemmel kell lenni: 

• a rendeltetésszerű és biztonságos használatra (a szomszédos telkek vonatkozásában 

is), 

• közszolgálati járművel (tűzoltó, mentő) történő megközelíthetőségére, 

• a környezet- és természetvédelem sajátos érdekeire, 

• mindenki számára biztonságos és akadálymentes megközelíthetőségre (közhasználatú 

építményeknél), valamint a 

• rendeltetésszerű használatra. 

Létesítési követelmények: az építmény és részei  

• építése, 

• bővítése, 

• felújítása 

• átalakítása 

• helyreállítása 

• korszerűsítése  

során érvényesülniük kell az OTÉK-ban meghatározott alapvető követelményeknek, 

amelyektől csak külön jogszabályban meghatározott esetben és módon lehet eltérni. 

Az OTÉK-ban felsorolt alapvető létesítési követelmények az alábbiak: 
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• állékonyság és mechanikai szilárdság, 

• a tűzbiztonság, 

• a higiénia, az egészség- és környezetvédelem, 

• a biztonságos használat és akadálymentesség, 

• a zaj- és rezgés elleni védelem,  

• az energiatakarékosság és hővédelem,   

• az élet- és vagyonvédelem, 

• a természeti erőforrások fenntartható használata. 

Az alapvető követelmények teljesülését a tervező a vonatkozó nemzeti szabvánnyal vagy más, 

legalább ezzel egyenértékű megoldás alkalmazásával biztosítja.  

 

Az építési folyamat szakaszai 

Az építési folyamat első szakasza az építészeti műszaki tervezés, majd ezt követi az 

építésügyi hatósági eljárási szakasz, amennyiben az adott építési tevékenység megkezdéséhez 

és folytatásához a jogszabály azt előírja. 

Az építésügyi hatósági eljárások az Étv. szerint 

Az építésügyi hatóság a következő eljárásokat folytatja le: 

• építési engedélyezési, 

• összevont engedélyezési, 

• fennmaradási engedélyezési, 

• használatbavételi engedélyezési, 

• bontási engedélyezési, 

• engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 

• jogutódlás tudomásulvételi, 

• használatbavétel tudomásulvételi, 

• az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

• hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 

• kötelezési, 

• végrehajtási, 

• szakhatósági, valamint 

• veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárások. A fenti eljárástípusok külön jogszabályban meghatározottak szerint összevont 

eljárás, vagy integrált eljárás keretében is lefolytathatók.  

Ezen kívül az építésügyi hatóság hatósági szolgáltatást nyújt, amelynek célja, hogy az 

ügyfélnek előzetes tájékoztatást nyújtson, továbbá a közelmúltban bevezetett e-ügyintézéshez 

kapcsolódóan az ÉTDR keretében az építtető részére kérelemre elektronikus feltöltő tárhelyet 

biztosítson a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáig. Ez a törvényi szabályozás 2013. 

január 1-jétől hatályos. Ezen időponttól az építésügyi hatósági eljárást az építésügyi hatóság 

elektronikus ügyintézés keretében köteles lefolytatni. 

 

Építési engedély megadásának feltételei 

Építési tevékenységet végezni – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak a jogerős 

építésügyi hatósági engedély, továbbá a hozzátartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal 
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ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési 

dokumentációnak megfelelően szabad. 

Az építési engedély megadását az Étv. abban az esetben teszi lehetővé, ha a kérelem és 

mellékletei, továbbá a kérelmezett tevékenység megfelel a jogszabályban meghatározott 

szakszerűségi követelményeknek. Ezen felül településképet, egyedi tájértéket érintő 

engedélyezés során további (pl. helyileg jellemző építőanyag, jellegzetes építészeti forma 

használata) feltételeket állapíthat meg. 

Főszabály, hogy az engedélyezési eljárást a kérelem alapeljárásának megindításakor 

hatályos építésügyi szabályok szerint kell lefolytatni. Ez alól csupán egy eset kivétel, ha az új 

eljárás megindításakor hatályban lévő építésügyi előírások az építtető számára kedvezőbbek. 

Szintén idekapcsolódó alapelv, miszerint az építésügyi hatóság engedélye az építéssel 

kapcsolatos polgári igényt nem dönt el. Ebből ered, hogy a tervező szerzői jogának esetleges 

sérelme a tervhibák kivitelezés során felszínre kerülésének megítélését nem befolyásolja, ha 

az adott épületre a hatóság építési vagy később használatbavételi engedélyt adott. 

 

Az építési folyamat felügyelete 

Az építés felügyelete állami feladat, amit az Étv. és az annak végrehajtására kijelölt 

kormányrendelet szerint az építésfelügyeleti hatóság lát el. Ennek során ellenőrzi az építmény 

műszaki állapotát, és feltárja a szabálytalan építkezéseket. 

 

A hatóság az alábbi építésfelügyeleti eljárásokat folytatja le: 

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését (vagy folytatását): 

• megtilthatja  

• tudomásul veszi, 

• feltételhez kötheti 

Helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az építőipari kivitelezési tevékenység: 

• végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 

• résztvevőinek jogosultságát, 

• végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát, 

• folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét, 

 

Jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le, 

A szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring 

igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, 

Az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 

• építésfelügyeleti intézkedést tesz, 

• építésfelügyeleti bírságot szab ki, 

• megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, 

Szakhatósági eljárást folytat le. 

 

Az építési folyamat résztvevői 

Az építési folyamat résztvevői közül elsőként az építtetőt kell megemlíteni, aki az építési 

beruházás elindításáért, finanszírozásáért, és lebonyolításáért felel. Az építtető részletes 

feladatait és felelősségét az 1. fejezetben már kifejtettük. Itt csupán azt hangsúlyoznánk, hogy 
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az építési folyamatban vállalt és törvény által delegált felelősségét nem, vagy csak részben 

csökkenti, ha az általa a folyamatba bevont szakmagyakorlók szakmai felelőssége fennáll.  

Az építési folyamat résztvevői az alábbiak: 

• építtető 

• beruházás-lebonyolító 

• építési műszaki ellenőr, vagy tervezői műszaki ellenőr 

• tervező 

• építési igazgatási szakértő - építésügyi műszaki szakértő 

• tervellenőr 

• kivitelező 

• felelős műszaki vezető 

• építőipari fedezetkezelő 

A fenti résztvevők bevonását az építés valamely szakaszába jogszabály kötelezővé teheti, 

azonban a jogszabály által szakmagyakorlási jogosultsághoz és kamarai bejegyzéshez kötött 

tevékenységeket kizárólag az ilyen feltételekkel rendelkező személy, vagy cég végezheti. Ez 

alól az utóbbi időben kivételt képez a beruházás-lebonyolító, valamint az építési igazgatási 

szakértő, amely tevékenység kamarai névjegyzéki bejegyzéshez kötését a jogszabály eltörölte, 

így e tevékenység gyakorlatilag bárki által folytatható. A továbbiakban az építési folyamat 

első, tervezési szakaszában résztvevők jogállását részletezzük. 

A tervezési tevékenység 

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, 

építményegyüttes: 

• megépítéséhez, 

• bővítéséhez,  

• felújításához, 

• átalakításához,  

• helyreállításához, 

• korszerűsítéséhez, 

• lebontásához, 

• elmozdításához, 

• rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció 

elkészítése és kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése, továbbá a tervezői 

művezetői tevékenység. 

 

Az építészeti-műszaki tervező feladata tehát olyanépítészeti-műszaki dokumentáció 

elkészítése, amely megfelel: 

• az építtető igényei, megbízása,  

• a tervezési programban és  

• a jogszabályokban, 

• a szabványok és 

• a szakmai szabályokban foglaltaknak, továbbá 

• az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges(Épkiv.)  

 

Kizárólag tervezői jogosultsággal végezhető tervezői tevékenységek: 

• építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-

műszaki dokumentációk készítése, valamint 
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•  a tervezői művezetés az adott tervezési szakterületen, továbbá: 

  a) a tervtanácsi terv, 

  b) a településképi véleményezéshez szükséges terv, 

  c) a megvalósulási terv készítése. 

A generáltervezés 

Az előző fejezetben már rögzítettük, tervezési tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a 

kamara engedélyével. Ugyanakkor a szakmagyakorló személy csak olyan szakterületen 

végezhet tervezési munkát, amelyhez a törvény szerint megfelelő tervezői jogosultsággal 

rendelkezik. Mint láttuk, ez azonban nem zárja ki, hogy a tervező vállalkozás altervezők 

bevonásával – generáltervezőként – elvállalja a szakterületébe nem tartozó további 

szakágakban a tervezési feladatot. 

A megrendelővel közvetlenül szerződő generáltervező felel a tervdokumentáció készítésében 

(részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 

szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők:  

• kiválasztásáért, 

• egyeztetések koordinálásáért,  

• terveik összehangolásáért. 

 

Szakági tervező jogszabályi fogalma 

Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági 

terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége 

kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi 

munkarészek teljes körű elkészítésére. Ezt a fogalmat a Szakgyr. vezette be elsőként az 

építésügyi jogba, régi hiányt pótolva ezzel. 

 

Építésügyi műszaki szakértő 

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. 

 

Építésügyi műszaki szakértői szakterületek: 

 a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület (SZÉSZ), ezen belül 

• belsőépítészeti szakértői (SZÉSZ-BÉ) 

 b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterület (SZÉM), ezen belül 

• közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, bányászati, gáz- és olajipari 

építmények szakértői, továbbá energetikai részszakterület (SZÉM1-SZÉM6) 

 c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterület, 

 d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterület. 

 

Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az adott 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. 
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Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen: 

• méretbeli és az állapotfelmérés, 

• műszeres vizsgálat és kutatás, az ennek elvégzéséhez tartozó bontási és 

helyreállítási munkák, 

• számítások és elemzések elvégzése, 

• statisztikák vizsgálata és elemzése vagy 

• következtetések levonása. 

 

Az építésügyi műszaki szakértő a vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, 

amelyen fel kell tüntetni a szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a szakértői 

szakterületének megnevezését, a meghatározott szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint. 

 

Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen 

végezhet szakértői munkát, amelyhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

 

Az építésügyi műszaki szakértő felelőssége 

Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának 

szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért. 

 

Építési műszaki ellenőr 

Az építési műszaki ellenőri tevékenység fogalma 

Az építési műszaki ellenőri tevékenység az Étv. 43.§. (1) bekezdés e, g, h, i, k, pontjában, 

valamint a Szakgyr-ben [21.§], valamint az Épkiv. [16.§] rendelkezéseiben meghatározott 

feladatok ellátása. 

 

Építési műszaki ellenőri szakterületek: 

 a) általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület  

 b) sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület  

 c) szakági szakterület, 

Az építési műszaki ellenőr általános feladata, jogállása 

Az építési műszaki ellenőr az építtető megbízásából, annak helyszíni képviselőjeként az 

építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó 

jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció 

betartását.  

 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött 

építési tevékenység esetén, ha 

- az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, 

- az építési beruházás a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, 

- az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy tárgyát képezi, 

- az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, 

vagy 

- építtető fedezetkezelő működik közre. 
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Az építőipari kivitelező 

Korábban már foglalkoztunk vele, mit tekintünk építési beruházásnak. Az Étv. fogalom 

meghatározása szerint az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett 

gazdasági és építésügyi tevékenységek összességét, beleértve a kivitelezést is.  

Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett 

építési tevékenységek összessége. Építési tevékenységnek az építmény, építményrész, 

épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési- szerelési vagy 

bontási munka végzése.  

Aki építőipari kivitelezői tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként kíván folytatni, 

annak a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamaránál vezetett vállalkozó-kivitelezői névjegyzéki 

bejegyzéssel és az arra jogosító további feltételekkel kell rendelkezni. Ez alól kivételt képez a 

tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás, aki a kivitelezési 

tevékenységet saját, vagy Ákr. szerinti hozzátartozója részére végzi.  

A tevékenységre jogosító jogszabályi feltételek között elsődleges a felelős műszaki vezető 

fent kifejtett jogviszonyban történő foglalkoztatása, valamint annak biztosítása, hogy a felelős 

műszaki vezető a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és az építési 

tevékenységet végzők irányításához szükséges közvetlen utasítás jogával rendelkezzen. 

A fentieken felül a tevékenységre vonatkozó kivitelezési szerződéssel kell rendelkezni, mely 

szerződés részletes tartalmi és formai előírásait Kormányrendelet határozza meg.  

 

A felelős műszaki vezető 

A felelős műszaki vezető a kivitelező vállalkozó (fővállalkozó, alvállalkozó) építési helyszíni 

képviselője, az építési munkák felelős irányítója. 

Felelős műszaki vezetői szakterületek: 

a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület, ezen belül: 

• építési szakterület (MV-É, felsőfokú végzettség esetén) 

• építési szakterület részszakterülete (MV-É-R, középfokú végzettség esetén) 

b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületi: ezen belül a sajátos 

építményfajtáknak (lásd Étv. fogalom meghatározását) megfelelően 22 különböző 

szakterület és részterület tartozik ide (közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, 

bányászati, gáz- és olajipari építmények, atomenergiai építmények stb.), 

c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület, ezen belül: 

• mélyépítési és mélyépítési műtárgy (MV-M) 

• építménygépészeti (MV-G) 

• építményvillamossági szakterület (MV-V), valamint a két utóbbi részterületei 

(MV-G-R, MV-V-R) 

 

A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásának korlátai (összeférhetetlenség) 

A felelős műszaki vezető nem lehet: 

− építésügyi műszaki szakértő, és/vagy 

− építési műszaki ellenőr 

azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben, vagy egészben építési-szerelési munkát 

vezet, valamint  
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− az engedélyezésben résztvevő hatóság, vagy a felügyeletet ellátó szerv 

köztisztviselője, vagy kormánytisztviselője. 

 

A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési- 

szerelési munka esetén, ahol: 

− építésügyi műszaki szakértői,  

− az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek 

a felelős műszaki vezető tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll. 

 

A felelős műszaki vezető jogviszonya 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység – az Étv. főszabálya szerint - csak a tevékenység 

szakirányának megfelelő jogosultsággal, valamint az építési tevékenységet végzők 

vonatkozásában közvetlen irányítási és utasítási joggal rendelkező felelős műszaki vezető 

igénybevételével folytatható. A felelős műszaki vezetők jogviszonyára vonatkozó - az Épkiv. 

rendelkezései között található – szabályozás az utóbbi években többször is változott.  

A jelen jegyzet lezárásának időpontjában hatályos rendelkezés szerint a felelős műszaki 

vezető a kivitelezővel: 

− tagsági, 

− munkavállalói, vagy 

− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állhat. [Épkiv 12.§ (1a) aa) pont] 

A 2013. január 1-jétől hatályos előírások szerint ismét végezhetnek építési tevékenységet 

felelős műszaki vezető irányítása nélkül is a tevékenység jellegének megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező szakmunkások: 

− építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintően, ha 

− további alvállalkozót nem vesznek igénybe. 

A felelős műszaki vezető feladata általában 

A felelős műszaki vezető tevékenysége a fő-, vagy alvállalkozó kivitelező szerződésében 

vállalt építőipari kivitelezési tevékenységének vagy annak meghatározott részének 

irányítására terjed ki. (Fővállalkozó kivitelező, aki az építtetővel közvetlenül kötött 

szerződést, és aki alvállalkozót vesz igénybe. Alvállalkozónak tekintjük azt a vállalkozót, aki 

a fővállalkozóval, vagy egy másik alvállalkozóval, de nem az építtetővel kötött szerződést.)  

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 

felelős műszaki vezetői nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem 

benyújtásakor rendelkezésére álljanak. 

 

A felelős műszaki vezető felelőssége 

A felelős műszaki vezető tevékenységének befejezését követően az építési napló összesítő 

lapján teszi meg nyilatkozatát, amely polgári jogi felelősségét is megalapozza. A 

nyilatkozatában foglaltak bármelyikének nem teljesülése valótlan tartalmú nyilatkozatnak 

minősül, amelynek közjogi-, és a megrendelő igénye esetén polgári jogi jogkövetkezményei is 
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lehetnek. Tervtől eltérő kivitelezés esetén például nyilvánvalóan nem teljesülnek a 

nyilatkozatban foglaltak, nem egy ilyen esetben polgári bíróság is kimondta a felelős műszaki 

vezető mögöttes (a szerződéses felelősséggel tartozó vállalkozó kivitelező utáni) 

kárfelelősségét az építési hibák vonatkozásában. Minden hasonló esetben szükséges 

megvizsgálni azt, hogy milyen jogviszonyra és időtartamra vonatkozott pontosan a felelős 

műszaki vezető felelőssége. 

 

A felelős műszaki vezető felelős: 

− az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, 

− a munkavégzés szakmai irányításáért, 

− az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá 

tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott 

kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, 

− az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartásért, és 

− a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 

 

Az építőipari lánctartozások megakadályozásával kapcsolatos intézkedések 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 

közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 

megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi XXXIV. törvény az ágazatban évek óta kialakult késedelmes fizetésekből eredő, 

úgynevezett lánctartozások megelőzése és megakadályozása terén próbált új intézkedéseket 

bevezetni.  

Rendelkezett a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) felállítására és működésére 

vonatkozó szabályokról és számos más, a fenti tárggyal összefüggő módosítást is bevezetett. 

Ekkor módosult az Étv. is, elsősorban a bírósági értesítéssel és nemfizetési jelzéssel 

kapcsolatos teendők általános szabályainak bevezetése miatt.  

A kamarák a bírósági értesítés vagy nemfizetési jelzés alapján törvényi alapelvek figyelembe 

vétele mellett olyan jogkövetkezményt alkalmazhatnak, melyek a kamarák nyilvántartásának 

közérdekből nyilvános részét képezik. Az ezzel kapcsolatos intézkedések részletes szabályai 

két kormányrendeletbe kerültek bele. Az MKIK-ra vonatkozóan az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet, a mérnöki és építész kamarák 

által vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályok 2014. január 01-től hatályosak a Szakgyr. 

részeként. 

 

A bírósági értesítés 

Az építmény tervezésére vagy építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló 

szerződéses főkötelezettséghez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában 

hozott marasztaló jogerős bírósági ítéletről kiállított olyan értesítés, amely a marasztalt fél 

adatait, továbbá az ítéletrendelkező részének és indokolásának a díjfizetési kötelezettség nem 

teljesítésével összefüggő részét tartalmazza. 

Ezen értesítést a bíróság az ítélet kihirdetésétől számított 15 napon belül elektronikus úton 

megküldi a Nyilvántartás számára tervezési vagy építőipari kivitelezési tevékenység 

végzésének felfüggesztése vagy a nyilvántartásból törlés céljából. 
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A nemfizetési jelzés intézménye 

A szabályozás rendszeréből fakadó módon sajnálatosan szétválik a tervezőket és a vállalkozó 

kivitelezőket érintő nemfizetési jelzés rendszere az alábbiak szerint: 

Az építészeti-műszaki tervező írásban bejelentheti a területi mérnöki vagy építész 

kamarának, hogy másik építészeti-műszaki tervezővel (fizetésre kötelezett) megkötött 

tervezési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a 

bejelentés megtételéig nem történt meg (nemfizetési jelzés). Ugyanezen körülményt a 

vállalkozó kivitelező csupán másik vállalkozó kivitelezővel szemben jelentheti be az MKIK-

nak. 

A lánctartozások leggyakoribb esete az építészeti műszaki tervezés során -  amikor a díjazásra 

jogosult tervező felé a vállalkozó kivitelező, mint fizetésre kötelezett nem teljesít -  a 

szabályozásban nem szerepel. Ehhez néhány szavas módosítás elegendő volna, ha ugyanezen 

szabályok alapján az MKIK kivitelezői nyilvántartásába tervezők is bejelentést tehetnének. 

 

Az írásos bejelentést legalább az alábbi okiratok valamelyikével kell igazolni:  

a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás eredményeként 

létrejött egyezség, 

b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalás, 

c) teljesítésigazolás, vagy 

d) a TSZSZ szakvélemény. 

 

A Szakgyr. számos feladatot telepít a nyilvántartást vezető kamarai titkárokhoz. A területi 

kamara titkára szoros határidővel, közigazgatási hatósági eljárás keretében veszi fel a 

kapcsolatot a felekkel, amelynek kereteit a jogszabály, részleteit a kamarák eljárásrendje 

alakítja ki majd. 

 

Vonatkozó jogszabályok, példák a szabályozásra 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK)   

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről  

155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
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4. 

 

Az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények 

 

 

Az építményekkel szemben támasztott építési szakmai követelmények 

 

Az építményekkel kapcsolatosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvényben (Étv.) előírt általános követelmények a következők: 

Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, 

bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell: 

• a rendszeres karbantartás lehetőségét, 

• hogy az építmény rendeltetésszerű használatával járó környezeti terhelés az adott 

helyen megengedett mértéket ne lépje túl, valamint 

• mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és 

akadálymentes használatot, 

• a terület geológiai, hidrológiai és szeizmológiai sajátosságainak való megfelelést. 

 

Az építmények megvalósítása során két fő szempontra kell figyelni, elsőként az építmények 

elhelyezésére, majd az építmények kialakítása során érvényesíteni kell az alapvető 

követelményeket. 

 

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 építmények kialakításával kapcsolatos alapvető követelmények az alábbiak: 

• az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

• a tűzbiztonság, 

• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

• a biztonságos használat és akadálymentesség, 

• a zaj és rezgés elleni védelem, 

• az energiatakarékosság és hővédelem, 

• az élet- és vagyonvédelem, valamint 

• a természeti erőforrások fenntartható használata. 

 

A jogszabályi környezet alapvetően három építészeti-műszaki dokumentációtípus formáját 

és tartalmát határozza meg: 

• építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges 

• szakhatósági eljáráshoz szükséges 

• építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges 

építészeti-műszaki dokumentáció. 
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Általános elvárások az engedélyezéssel összefüggő építészeti-műszaki dokumentációra 

vonatkozóan: 

• a dokumentációt 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. 

• képezze a dokumentáció részét a helyszínről, annak környezetéről készített minden 

olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb 

okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a 

döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása és a tudomásulvétel 

feltételeinek vizsgálatát, igazolását. 

• a dokumentációban igazolni kell az építési követelményeknek való megfelelést. 

• a dokumentációt aláíró lappal kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni a tervezésben részt 

vett összes tervező nevét, a tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását. 

 

Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell: 

• minden különálló tervlapon szerepeltetni kell az adott tervrajz szabatos megnevezését és 

méretarányát önálló ábránként, valamint a tervezés időpontját. 

• egyértelmű jelkulcsot kell használni 

• több ütemben megvalósuló építés esetében az egyes ütemeket egyértelműen jelölni kell. 

• a műemléken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési 

tevékenység esetén az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv 

 

Az általános (pl. támogatási) pályázathoz szükséges, valamint állapotfelméréshez, állapot 

vagy megvalósítás dokumentálásához dokumentáció tartalmat jogszabály nem határoz meg. 

 

Mechanikai ellenállás és stabilitási követelmények 

 

Az építményekkel szemben elvárt mechanikai ellenállás és stabilitási alapkövetelményeket az 

országos építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

tartalmazza, amelyek az alábbiak részletesen: 

Az építményt és annak részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit 

úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a megvalósítás és a használat során fellépő várható 

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, valamint 

d)  az építési tevékenység közben az építés alatt álló szerkezetek és a csatlakozó vagy a 

szomszédos szerkezetek tönkremeneteléhez. 

 

Az építményt és szerkezeteit úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a rendeltetésszerű 

használat során előálló hatások következtében sem az építmény szerkezeteiben (túlzott 
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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. 

 

A fenti követelményeknek többféle műszaki megoldással is meg lehet felelni, amit mindig 

annál az adott építménynél az összes körülmény (telek adottságai (nagysága, szintkülönbsége, 

talajszerkezete stb.), környezeti elemek, építmények stb.) figyelembevételével a tervezőnek 

kell pontosan meghatározni műszaki ismeretei alapján, amelyben segítségére vannak a 

műszaki szabványok. 

 

Tűzbiztonsági- és a használati biztonsági-, valamint az életvédelmi és katasztrófavédelmi 

követelmények 

 

Az építményekkel szemben elvárt tűzbiztonsági- és használati biztonsági-, életvédelmi és 

katasztrófavédelmi követelményeket az országos építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) tartalmazza, amelyek az alábbiak részletesen: 

 

A tűzbiztonsági követelmények az alábbiak: 

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, 

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. 

Az építményekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és tűzvédelmi műszaki követelmények 

részletesen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (a 

továbbiakban OTSZ) találhatók. Az OTSZ határozza meg az építőanyagok tűzvédelmi 

osztályba sorolását, az építmények általános tűzvédelmi követelményeit, a tűzoltóság 

beavatkozását biztosító követelményeket, a tűztávolságra és a kiürítésre vonatkozó 

szabályokat. 

 

A használati biztonsági követelmények a következők: 

Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni, megvalósítani, ehhez az építési terméket, 

építményszerkezetet 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), 
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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, tartalék világítás hiánya, tükröződés miatt, 

vagy építményen belüli járműmozgásból), 

f) égési sérülést (pl. védelem nélküli forró felülettől, folyadéktól, gőztől), 

g) áramütést (pl. földelési, szerelési hibából, vagy villámcsapás miatt), 

h) robbanást (pl. energiahordozó, hőtermelő vezeték, berendezés hibája miatt), 

i) elakadást, beszorulást (pl. szűkös méretű terek vagy nyílások miatt). 

 

Az életvédelmi és katasztrófavédelmi követelmények a következők: 

Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a 

hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás: 

a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerű és biztonságos 

használatát ne akadályozza,  

b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,  

c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és  

d) fényszennyezést ne okozzon. 

 

A tervezési programban meg kell határozni a közhasználatú építmény azon 

építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell. Az 

akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert kell alkalmazni, amely a 

rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész 

használatában. 

Az elsődlegesen fogyatékos személyek használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló 

rendeltetési egységet és helyiséget az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni 

és megvalósítani. 

 

A vagyonbiztonsági követelmények az alábbiak: 

Az építményre vonatkozó – a rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és 

fontosságát figyelembe vevő – vagyonbiztonsági elvárások mértékét a tervezési 

programban kell meghatározni. 

 

Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni, megvalósítani és fenntartani, hogy az ott 

rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak a tervezési programban 

meghatározott módon biztonságban legyenek. 

 

A vagyonbiztonsági követelményeket az egész építményre vonatkozó összefüggések 

figyelembevételével – így különösen az elhelyezés, a megközelítés, a falazatok, a 

födémszerkezetek, a tetőzet, a nyílászáró szerkezetek, a zárak, a bekerítés, a megvilágítás, a 

közlekedési részek és a helyiségek, a közös használatú helyiségek, valamint a kiegészítő 

helyiségek – kell meghatározni és érvényre juttatni. 
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Az építmény egyes részeire, helyiségeire vonatkozó vagyonbiztonság mértéke az építmény 

egészére meghatározott vagyonbiztonság mértékétől eltérő lehet. 

 

A fenti követelményeknek (használati biztonsági, életvédelmi, és vagyonbiztonsági) többféle 

műszaki megoldással is meg lehet felelni, amit mindig annál az adott építménynél az összes 

körülmény (építmény rendeltetése, az építmény használatának a jellege stb.) 

figyelembevételével a tervezőnek kell pontosan meghatározni műszaki ismeretei alapján, 

amelyben segítségére vannak a műszaki szabványok. 

 

A higiénia, egészség- és környezetvédelmi, valamint a zaj és rezgés elleni védelmi 

követelmények 

 

Az építményekkel szemben elvárt higénia, egészség- és környezetvédelmi, és zaj és rezgés 

elleni követelményeket az országos építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) tartalmazza, amelyek az alábbiak részletesen: 

 

A higiénia és egészségvédelmi követelmények a következők: 

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) 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, 

j) fényszennyezés. 

 

Az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata 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. 
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A környezetvédelmi követelmények az alábbiak: 

Az egészségre és a környezetre káros hatású anyagot, szerkezetet, berendezést építési célra 

felhasználni nem szabad. Anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak olyan 

módon szabad, hogy az életet, a testi épséget ne veszélyeztesse. 

Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a tűzvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozó 

előírásoknak megfelelő égéskésleltető, gombamentesítő, illetőleg rovarkár elleni 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. 

 

A zaj és rezgés elleni védelem követelményei: 

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 szabványok előírásainak. 

 

A fenti követelményeknek (higiénia, egészség- és környezetvédelmi, valamint a zaj és rezgés 

elleni védelmi) többféle műszaki megoldással is meg lehet felelni, amit mindig annál az adott 

építménynél az összes körülmény (építmény rendeltetése, az építmény használatának a jellege 

stb.) figyelembevételével a tervezőnek kell pontosan meghatározni műszaki ismeretei alapján, 

amelyben segítségére vannak a műszaki szabványok. 

 

Az energiatakarékossági és hővédelmi követelmények 

 

Az építményekkel szemben elvárt energiatakarékossági és hővédelmi követelményeket az 

országos építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

tartalmazza, amelyek az alábbiak részletesen: 

Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési 

terméket megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 

szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen. A megújuló energiaforrásból 

származó energia felhasználásának lehetőségét a tervezési programban minden esetben 

vizsgálni kell. 

Fontos figyelni arra, hogy minden építménynél szükséges a tervezési programban vizsgálni a 

megújuló energiaforrásból származó energia felhasználásának lehetőségét. A tervezési 

programot pedig az eljáró építésügyi hatóságnak vizsgálnia kell az építmény megépítéséhez 

szükséges hatósági engedély kiadásához. 
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Az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései – az energetikai, a 

hőtechnikai és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően – együttesen legyenek alkalmasak a 

helyiségek rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására. 

 

Az építményekre vonatkozó általános létesítési előírások az OTÉK szerint 

 

Az építményekre vonatkozó általános követelményeket az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) határozza meg, de a részletes 

meghatározása az általános követelményeknek az OTÉK-ban található. Az általános 

követelmények két fő csoportra bonthatók, az első csoportba az építmények elhelyezésével, a 

második csoport az építmények műszaki kialakításával kapcsolatos követelmények tartoznak. 

Az építményekre vonatkozó általános létesítési előírásoknál elsőként a tervezési program 

fogalmával találkozhatunk. A fogalom meghatározás szerint a tervezési program olyan 

szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető 

követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások 

mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az OTÉK 50. §-ban előírt 

követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat. 

Az építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni 

adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az: 

a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési 

egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 

b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a 

környező beépítés adottságaihoz, 

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 

d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 

e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 

f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok 

kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj 

és településkép értékeinek érvényesülését, 

g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 

 

Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint: 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem, 

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

i) alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
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Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését 

biztosító megoldással lehet teljesíteni. 

Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy – a tervezési programban 

meghatározott típusú – megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy 

csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül 

biztosított legyen. 

Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy 

kell tervezni és megvalósítani, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából 

– a csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek, 

valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal: 

a) feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt – a rendeltetési céljuknak 

megfelelő biztonsággal – az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, 

b) nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény 

rendeltetésszerű használata során, és 

c) feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

 

Az építmények önálló rendeltetési egységeire vonatkozó előírások 

 

A közhasználatú építmény akadálymentes használatra kialakított önálló rendeltetési 

egységéhez akadálymentes megközelíthetőséget kell biztosítani. 

Egy építményben több önálló rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha: 

a) a rendeltetésszerű használat során egészségkárosító, tűz- és robbanáshatással, vagy 

más módon egymást nem veszélyeztetik, 

b) tervezett használatuk légszennyező, zaj-, rezgés-, fény-, szag-, fertőző és 

sugárhatást a megengedett mértéket meghaladóan nem eredményez, továbbá 

c) közös kiürítési útvonaluk a rácsatlakozó helyiségek teljes befogadóképességre 

méretezett, és 

d) 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. 
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Azokban az építményekben, építményrészekben, helyiségekben, amelyekben a tervezett 

tevékenység az egészséget befolyásolja, az egészségvédelem követelményeinek megfelelően 

kell kialakítani a helyiségeket, azok kapcsolatait, felszereltségét, továbbá ennek megfelelően 

kell biztosítani a tisztántarthatóság és a fertőtleníthetőség műszaki feltételeit (pl. gyógykezelő 

intézmények, gyógyszer és élelmiszer előállítására és forgalmazására szolgáló építmények 

stb.). 

 

Közvetlen a közterületről vagy az épület telkéről nyíló bejárattal kell megvalósítani, ha az 

építményben több olyan önálló rendeltetési egység van, amelyben tömegtartózkodásra 

szolgáló helyiség van, vagy amelynek használati biztonsága, vagyonbiztonsága azt 

megköveteli (pl. postai, pénzügyi intézmény). 

 

Bármilyen gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, helyiség egyéb önálló 

rendeltetési egységet is tartalmazó épületben akkor helyezhető el, ha a közvetlen közterületi 

bejárat létesítésének követelményének megfelel. 

 

Szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló 

rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei a tervezési 

program szerint tegyék lehetővé: 

a) a pihenést (az alvást), 

b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint 

c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz 

szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó 

szolgáltatásokat. 

 

A tervezési programban meg kell határozni a közhasználatú építmény azon 

építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell. Az akadálymentes 

használathoz olyan jelző-információs rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű 

használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész használatában. 

Az elsődlegesen fogyatékos személyek használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló 

rendeltetési egységet és helyiséget az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni 

és megvalósítani. 

A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcsőkart úgy kell tervezni és 

megvalósítani, hogy az egyenes vonalú legyen, és a lépcsőkar 1,80 m-nél nagyobb 

szintkülönbséget nem hidalhat át. 

Meglévő épület esetében az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett kialakítású 

korlátlifttel vagy emelőlappal is biztosítható. 

 

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, 
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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 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 

alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem 

számítható be a főző és 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. 
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5. 

 

Az országos építési szakmai követelmények megtartása alóli eltérési engedély 

 

 

Az országos építési szakmai követelményeket az OTÉK IV. fejezete tartalmazza, ettől a 

fejezettől csak nagyon szűk körben lehet eltérni az alábbiak szerint. 

Az OTÉK IV. fejezetében szereplő előírásoktól eltérni csak meghatározott feltételekkel 

lehet akkor, ha a tervezett megoldás: 

a) az élet és az egészség védelmével, a biztonságos használhatósággal kapcsolatos 

érdeket nem sért, 

b) veszélyhelyzetet nem teremt, 

c) a szomszédos önálló rendeltetési egységekhez fűződő használati jogokat nem 

korlátozza. 

 

Az OTÉK IV. fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén az 

országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) 

bekezdésében foglaltak tekintetében – figyelemmel a természeti erőforrások 

fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre – az építésügyi hatóságtól 

engedély kérhető. 

 

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet 

terjeszteni 

a) önálló kérelemként, 

b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt, 

c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési 

szakaszban, vagy 

d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési 

szakaszban. 

 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell 

a) azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, amelyeket az eltérés műszaki tartalma 

érint, 

b) a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását, 

c) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, 

a szakhatóság megkereséséhez szükséges 5. melléklet szerinti dokumentációt, 

d) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – 

és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 



 

 

48 

 

Az eljárás megindításáról nem kell értesítést kibocsátani. 

Az eljárásban a kérelem tartalmától függően mellőzhető a helyszíni szemle lefolytatása. 

Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a tervezett eltérés, az 

érintett szakhatóság állásfoglalása, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos használat 

követelményeinek figyelembevételével engedélyezhető-e. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést 

a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem 

elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás 

rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától, 

b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt 

dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől 

a) számított tizenöt napon belül hozza meg. 

 

A határozat három fő részből áll: 

a) rendelkező rész, 

b) indokolási rész, 

c) figyelmeztető és tájékoztató rész. 

 

Az önállóan előterjesztett kérelem ügyében hozott határozat tartalmazza a tájékoztatást arról, 

hogy 

a) az eltérési engedély önmagában építési tevékenység végzésére nem jogosít, és nem 

mentesíti építtetőt az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy 

nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, 

b) az eltérési engedély hatálya nem hosszabbítható meg, 

c) az építésügyi hatóságot kizárólag a hatályossága alatt benyújtott építési vagy 

fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során köti az általa engedélyezett 

eltérés tekintetében, 

d) a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-

műszaki dokumentációba milyen módon tekinthet be. 

 

Az építésügyi hatóság a határozaton feltünteti az értesítettek körét. 

 

Az önállóan előterjesztett kérelemben hozott jogerős eltérési engedély egy évig hatályos és a 

hatálya nem hosszabbítható meg. 

 

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem ügyében 

hozott döntés szóban nem közölhető. 

 

Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell: 

a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett 

aa) az építtetővel vagy meghatalmazottjával, 

ab) az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával, 
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b) tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre 

vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem 

rendelkezik, 

c)  azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott. 

 

A jogerős döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával, a jogerőre 

emelkedéstől számított három napon belül a kapcsolattartás módjára megjelölt 

rendelkezésének megfelelően. 

 

A döntés jogerőre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerőre emelkedés napját az 

ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt 

elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. 

 

A jogerős döntés a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 
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6. 

 

Szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok 

alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok 

 

 

Szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat 

ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek 

között a legkedvezőbb legyen. A szabványosítás eszköze a szabvány, a tevékenységet pedig 

erre feljogosított szervezetek végezhetik.  

A szabványa nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (továbbiakban 

törvény) alapján olyan „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.” 

Magyarország szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSzT), egy 

olyan önkormányzati elven alapuló testület, amely az alapszabályának megfelelően működik 

és a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat kizárólagos jogkörrel látja el 

kormányzati felhatalmazás alapján. Ez a testület jogosult a nemzeti szabvány megalkotására 

vagy elfogadására, majd közzétételére. A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi 

szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthető.  

 

A szabvány tehát alapvetően különbözik a jogszabályoktól, noha a szabványt alapvetően a 

műszaki jogi szabályozás eszközének tekintjük. A jogszabályokat a jogalkotási törvényben 

(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) megjelölt és erre hatáskörrel felruházott jogalkotó 

szervek hozzák létre. A szabványokat nem. A jogszabály jellegénél fogva kötelező erejű és 

ezáltal közhatalom útján kikényszeríthető, a szabvány ezzel szemben fő szabályként önkéntes 

használaton alapszik. Kivétel ez alól a két szabályozási fajta találkozása, azaz, ha egy műszaki 

tartalmú jogszabály hivatkozik nemzeti szabványra, annak a szabványnak az alkalmazását úgy 

kell tekinteni, hogy azzal az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. Tehát 

egy ilyen szabvány alkalmazásával a kötelező jogszabályi előírásnak is eleget tesz a 

szakmagyakorló. A nemzeti szabvány azonban ilyenkor sem lehet jogszabállyal ellentétes. A 

jogszabály mindig magasabb szinten áll, mint a szabvány. 

A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni. A nemzeti szabvány jele: MSZ 

(Magyar Szabvány). 

 

A nemzeti szabványosítás célját szintén a törvény adja meg. Eszerint 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, 
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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 megfelelőségtanúsítás követelményrendszerének kialakítását, 

g) a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését.” 

 

Nem csak Magyarországon készülnek szabványok és mivel tagjai vagyunk az Európai 

Uniónak, továbbá nemzetközi szabványalkotó szervezetek is vannak, így nem csak a magyar 

szabványokkal találkozhatunk. 

A nemzetközi szabványosítás olyan szabványosítás, amelyben az ISO tagországok illetékes 

szervei vehetnek részt. Nemzetközi szabványügyi szervezetek az ISO (Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet) és az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság). Ennek 

megfelelően ezen szervezetek által elfogadott és a közösség számára hozzáférhetővé tett 

szabvány a nemzetközi szabvány.  

Európai szabványosítás az Európai Szabványügyi Szervezetek keretében folyó 

szabványosítás. Európai szabványügyi szervezetek: CEN (Európai Szabványügyi 

Bizottság), CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) és ETSI (Európai 

Távközlési Szabványügyi Intézet). Európai szabványnak hívjuk az olyan szabványt, amelyet 

európai szabványügyi szervezet fogadott el és tett a közösség számára hozzáférhetővé. 

A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarországon csak 

nemzeti szabványként lehet. 

 

Szabványok nemzetközi osztályozási rendszere (ICS) 

Az ICS-t (a szabványok nemzetközi osztályozását) az ISO (a Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet) dolgozta ki abból a célból, hogy megkönnyítse a kommunikációt és az 

információcserét a szabványosítás területén. Ezen belül az ICS célja, hogy szerkezetül 

szolgáljon a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok, valamint más hasonló 

dokumentumok katalógusaihoz, és alapja legyen a nemzetközi, a regionális és a nemzeti 

szabványok rendelési rendszerének. Alkalmazható továbbá szabványok és hasonló 

dokumentumok osztályozására is adatbázisokban, könyvtárakban stb. Az ICS háromszintű, 

hierarchikus osztályozás. 

 

Hogyan kell értelmezni a „szabványok jelzetét/számát"? 

A szabvány azonosító jelzete a szabvány kibocsátói jeléből, ami lehet a magyar nemzeti 

kibocsátói jel, az európai kibocsátói jel és a nemzetközi kibocsátói jel, továbbá egy azonosító 

számból és a közzététel évszámából áll.  

 

Szabványosítás tárgya 

• termékre, terményekre, létesítményekre, berendezésekre vonatkozó műszaki 

követelmények, méret- és minőségválaszték, vizsgálati módszerek, mintavétel, 

minősítési feltételek, megnevezés, megjelölés, az árkezelés és megóvás módja; 

• az élet-, az egészségi, a testi épség és az emberi környezet, illetve munkahely, valamint 

a vagyonvédelem érdekében termékekre, létesítményekre vonatkozó műszaki 

követelmények, vizsgálatok; 
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• műszaki és gazdasági tevékenységek körében használt fogalmak és meghatározások, 

ezek jelölése, ábrázolás- és írásmódok, műszaki mérési és számítási módok; 

• dokumentációs és más rendszerező módszerek, ügyviteli nyomtatványok és eszközök; 

• a szolgáltatásokra vonatkozó műszaki követelmények, vizsgálatok, minősítési feltételek 

és meghatározások.  

 

A szabványok eredetét, illetve hatókörét tekintve az alábbi csoportokba sorolhatók: 

a szabványok eredetüket tekintve lehetnek  

• vállalati: A szabványosítás alsó szintje. A nyilvánosság számára általában nem 

hozzáférhető. A kidolgozók köre és a szabvány alkalmazási köre az adott vállalaton 

belül. 

• iparági: A szabványosítás következő szintje a nyilvánosság számára általában teljesen 

vagy korlátozottan hozzáférhető. A kidolgozók köre az adott szakterülethez tartozó 

vállalatok, szakmai szövetségek, egyesületek. Alkalmazási köre a szakmai csoportokra 

terjed ki, ennél bővebb körben csak a felek kölcsönös megállapodása esetén 

alkalmazandó. 

• nemzeti,  

• regionális és  

• nemzetközi szabványok. 

 

A szabványok közzététele és csoportosítása 

A Magyar Szabványügyi Testület minden évben megjelenteti a magyar nemzeti szabványok 

jegyzékét, amely két kötetben, különböző csoportosítások szerint közli a hatályban levő 

szabványokat. Az első kötetben található hasznos tudnivalókon, rövidítéseken és jeleken túl a 

szabványok témaköreinek besorolását lehet megtalálni a szabványok nemzetközi osztályozási 

rendszere (ICS) szerint.  

 

A Szabványügyi Közlöny a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) hivatalos lapja, amely 

havonta jelenik meg. A műszaki szakemberek e kiadványból tájékozódhatnak az új nemzeti 

szabványok közzétételéről, módosításáról vagy visszavonásáról. 

A magyar nemzeti szabványok jegyzéke (Szabványjegyzék) a magyar nemzeti szabványok 

részletes bibliográfiai adatait tartalmazza, amelyből nyomon követhető a nemzeti 

szabványállomány változása; ennek Online változata, az online Szabványjegyzék havi 

frissítésű. 

 

Nemzetközi szabványosítás és regionális szabványosítás 

A szabványok nemzetközi szintű összehangolását a nemzetközi kereskedelem fejlődése tette 

szükségessé, már a XX. század elején. A dokumentumok típusa: nemzetközi szabvány (ISO, 

IEC). Szervei: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és Nemzetközi Elektrotechnikai 

Bizottság (IEC). 

Regionális szabványosítás az európai szabványosítás, a dokumentumok típusai: európai 

szabvány (EN), európai előszabvány (ENV), európai távközlési szabvány (ETS) stb. 
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Szervezetei: Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 

Bizottság (CENELEC) és Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI). 

 

Kapcsolat az európai és a nemzeti szabványosítás között 

Az európai szabványügyi szervezeteknek a nemzeti szabványügyi szervezetek a tagjai. A 

kapcsolat – a nemzetközi szabványosításhoz hasonlóan – tükörbizottságokon keresztül valósul 

meg. Az Európai Unió tagországaiban az egységes belső piac, az akadályok nélküli 

kereskedelem érdekében a nemzeti szabványok alapja az európai szabvány (EN). Ez azt 

jelenti, hogy a tagországokban az európai szabványokat változatlan formában, nemzeti 

szabványként kötelező bevezetni, és ezzel egyidejűleg az ezekkel ellentétes korábbi nemzeti 

szabványokat vissza kell vonni.  

Az európai szabványok három hivatalos nyelven jelennek meg: angolul, németül és 

franciául. Új nemzeti szabványokat nem lehet kiadni olyan témában, amelyről európai 

szabvány kidolgozása van folyamatban vagy tervbe véve. Egyébként a tervezett nemzeti 

szabványokról a tagországoknak előzetes bejelentési kötelezettségük van. A többi tagország 

megvizsgálhatja, hogy az új dokumentum nem sérti-e az érdekeiket. Ha valamely tagország 

felszólalással él, akkor a munkát fel kell függeszteni, és egyeztetést kell lefolytatni. Az 

európai szabványokon túlmenően tehát csak olyan – a helyi szokások, specialitások miatt 

szükséges – új nemzeti szabványokat lehet bevezetni, amelyek nem gördítenek akadályt az 

egységes európai kereskedelem elé. 

Gyakran kerül alkalmazásra a jóváhagyó közleményes bevezetés módszere, ilyenkor az 

európai szabványt lefordítás nélkül vezetik be nemzeti szabványként. Ebben az esetben 

mindig az angol nyelvű változatot kell nemzeti szabványnak tekinteni. Jóváhagyó 

közleményes szabványoknak két fajtájával is találkozhatunk. Címoldalas bevezetés esetén 

készül egy magyar nyelvű címoldal, majd ezt követi az angol nyelvű változat. Jegyzékes 

jóváhagyó közlemény esetén a szabványhoz nem készül magyar nyelvű címoldal sem, csak a 

bevezetett szabvány magyarra fordított címét teszik közzé a Szabványügyi Közlönyben.  

 

Az európai szabvány és az előszabvány között két lényeges különbség van: az európai 

szabvány érvényessége nincs időbeli korláthoz kötve, az ENV igen. Az európai szabvánnyal 

nem lehet ellentétes magyar szabvány, így ha lenne ilyen szabvány azokat vissza kell vonni, 

míg az ENV esetében a vele ütköző nemzeti szabványok továbbra is érvényben tarthatók.  

Az előszabványt nem szabad összekeverni a szabványtervezettel sem. Szabványtervezetről 

akkor beszélünk, amikor a dokumentum még a végleges közzététel előtt, az egyeztetés, 

kidolgozás fázisában van, ennek jele a szabvány kibocsátói jele elé rakott „pr” előtag, azaz 

prEN vagy prENV. 

 

A CE megfelelőségi jelölés feltüntetése termékeken 

Az építési terméken vagy annak csomagolásán a CE (Conformité Européenne) jel egy 

megfelelőségi jelölés, azaz nem eredetmegjelölés nem minőségi jel. Csak akkor helyezhető 

el, ha megfelelőség igazolása harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély (ETA) 

alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott 

alapvető követelménynek, de nem minőségi jel, így valamilyen magasabb szintű minőséget 

nem tanúsít. Mivel nem is eredetmegjelölés ezért a termék származási helye sem kötelezően 
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az EU vagy az EGT tagállama. A CE-jelölés a más országokban gyártott és az EGT-

országokban értékesített termékeken is megjeleníthető. A megfelelőség igazolásban a 

megfelelőség igazolás módozatától függően kell kijelölt szervezetnek közreműködni. A CE-

jelölést azonban nem minden terméken, hanem csak a CE-jelölésről szóló konkrét európai 

uniós irányelvekben szereplő termékkategóriákon kell feltüntetni. A megfelelőségi jelölést 

csak a gyártó, vagy annak hivatalos meghatalmazottja helyezheti el a terméken és egyben 

felelősek is az elhelyezésért. A gyártó feladata tehát, hogy elvégeztesse a 

megfelelőségértékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja a CE-megfelelőségi 

nyilatkozatot, és ellássa a terméket a CE-jelöléssel. A forgalmazónak azt kell ellenőriznie, 

hogy a terméken szerepel-e a CE-jelölés, és hogy az igazoló dokumentumok rendben vannak-

e. Ha a terméket az EGT-országokon kívülről hozzák be, az importőrnek meg kell győződnie 

arról, hogy a gyártó megtette a szükséges lépéseket, és a dokumentáció kérésre beszerezhető. 

A CE jelöléssel ellátott terméket az Európai Gazdasági Térségben (EGT, az EU 28 országa 

és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, EFTA országai: azaz Izland, Norvégia és 

Liechtenstein) bárhol értékesítheti.  

A CE jelet nem szabad összekeverni az EC rövidítéssel sem. Utóbbi az Európai Bizottság 

nevének angol rövidítése. 
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7. 

 

Az építési termékekre vonatkozó szabályok 

 

 

Tartalom 

 

1) Bevezetés 

2) Változó jogszabályok 

3) Az EU műszaki jellegű szabályozása  

4) Fogalom meghatározások 

5) Az építési termékekkel közvetetten foglalkozó két jogszabály rövid összefoglalása  

6) Az építési folyamat egyes résztvevőinek feladatai  

7) Az építési termékekkel közvetlen foglalkozó jogszabályok építési termékekkel 

összefüggő előírásai  

 

1. Bevezetés 

Az építési termékek szabályozásában jelentős változások történtek az utóbbi időben. Jelen 

összeállítás elsősorban az építészeti-műszaki tervező mérnökök, felelős műszaki vezetők, 

építési műszaki ellenőrök szemszögéből tárgyalja a megváltozott szabályozás előírásait, 

kitérve az építésügyi engedélyeket kiállító hatóságok, az építésfelügyeletek az építtetők 

(beruházók) feladataira, ám a gyártókra, forgalmazókra és a műszaki értékelést végző 

szervekre vonatkozó szabályokat csak érintőlegesen vizsgálja.  

 

2. Változó jogszabályok 

Az építési termékek szabályozásában a többször emlegetett drasztikus változást az Európai 

Parlament és a Tanács által kiadott építési termék rendelet (CPR) és kiegészítései 

(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) hozták.123 

A jogszabályoknak deklarált célja: 

- az áruk szabad mozgásának fokozása  

- a mikrovállalkozások, illetve a kis- és középvállalkozások anyagi terheinek könnyítése. 

 

Európai Uniós jogszabály: a 305/2011 EU-s rendelet  

2011. március 9-én adták ki a 305/2011 EU-s rendeletet, melyet 2013. július 1-től teljes 

egészében alkalmazni kell. Ha a rendelet legfontosabb fogalmát egy szóban akarjuk 

megfogalmazni, akkor ez a szó a teljesítménynyilatkozat. Ha a rendelet legfontosabb elemét 

tömören, de kicsit bővebben akarjuk kifejteni, akkor az így hangzik: Amennyiben a termékre 

                                                 
1az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.)  számú Európai Parlamenti és 

Tanácsi rendelet (CPR) 
2az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról szóló 1062/2013/EU(2013. október 30.) számú 

Bizottsági végrehajtási rendelet 
3
az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló 

157/2014/EU (2013. október 30.) számú felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet 
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vonatkozik egy harmonizált európai szabvány vagy ha a termék megfelel egy, a termék 

vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, akkor a rendelet szerint a gyártó 

köteles teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékeihez. A 

többi termék esetén a gyártó nem kötelezően európai műszaki értékelést (ETA) készíttethet 

valamely műszaki értékelő szervezettel (TAB), azonban, ha elkészült az európai műszaki 

értékelés, a teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelező. 

 

3. Az EU műszaki jellegű szabályozása 

Az Európai Unióban célul tűzték ki, hogy megszüntetik a tagországok között a műszaki, 

gazdasági, pénzügyi korlátokat, és biztosítják a termékek, a szolgáltatások, a tőke, valamint a 

személyek szabad áramlását. Az európai egységes belső piac megkívánja mind a 

jogszabályok, mind a szabványok összehangolását a tagországokban. Az alapgondolat az volt, 

hogy a jogszabályokban elegendő lenne a legfontosabb követelményeket - esetleg valamilyen 

általános fogalmazásban - rögzíteni, míg a részletek szabványokban jelenhetnének meg, 

amelyekre a jogszabályban hivatkozni lehetne. 

 

Harmonizált szabványok 

Az Európai Unió operatív irányítását a Bizottság végzi, amely végrehajtó testület. Az európai 

szabványügyi szervezetek (EOTA) a Bizottságtól kapott megbízás (mandátum) alapján 

dolgozzák ki az irányelvekhez kapcsolódóan a harmonizált európai szabványokat. A megbízás 

a vonatkozó irányelvben lefektetett alapvető követelményekre épül. 

 

Csak azok az európai szabványok tekinthetők harmonizált szabványnak: 

• amelyeket kifejezetten a Bizottság megbízásából (mandátum), 

• irányelvhez kapcsolódóan dolgoztak ki, az alapvető követelmények teljesítése 

érdekében, 

• a szabványokat a Bizottság szakértői elfogadták harmonizált szabványként, 

• és a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában (OJ) a szabványok harmonizált 

státusára vonatkozó közleményét közzétette. 

 

A szabványokra való hivatkozás módjai 

A hivatkozás módozatai a következők lehetnek: 

• dátummal ellátott (merev) hivatkozás egy konkrét szabványra: ilyenkor a hivatkozás 

tartalmazza a szabvány azonosító jelzetét a kibocsátás évével együtt vagy a kiadás 

számát (pl. "az ISO 9001:2000 szerint"); 

• dátum nélküli (rugalmas) hivatkozás: ugyanaz, mint az előbbi, de a kiadás éve nélkül 

(pl. "az ISO 9001 szerint"); 

• általános hivatkozás: hivatkozás a konkrét szabvány megjelölése nélkül (pl. "a 

minőségirányítás követelményeinek nemzetközi szabványa szerint"). 

 

Az Európai Direktívák a szabványokra való hivatkozás háromféle módszere közül az 

általános hivatkozás módszerét alkalmazzák (nem tüntetik fel a tárgyra vonatkozó szabványok 

azonosító jelzetét), és a kétféle alkalmazási mód közül a példaként való hivatkozást 
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alkalmazzák, tehát megengedik más megoldás alkalmazását is, ha az a jogszabályt (a 

direktívát) kielégíti. 

 

A műszaki specifikációk hozzáférhetősége, keresés a műszaki specifikációkat tartalmazó 

adatbázisokban 

A műszaki specifikációk szinte kivétel nélkül közvetlen elérhetők az interneten keresztül. Az 

alkalmazás korlátja lehet az, hogy nem minden harmonizált szabvány lett lefordítva magyar 

nyelvre, illetve az is, hogy a szabványok jó része csak térítés ellenében elérhető. A 

harmonizált szabványok listáját az Európai Unió hivatalos közlönyében (OJ) teszik közzé, ez 

azonban csak a szabványok listáját tartalmazza, a szabványok szövegét nem. 

 

4. Fogalommeghatározások 

 

Az építési termék gyártása és forgalmazása 

Gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr, a forgalmazó, illetve a meghatalmazott képviselő. 

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját 

nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít. 

Mikrovállalkozás: a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 

6-i bizottsági ajánlásban szereplő meghatározás szerinti mikrovállalkozás. Magyarországon a 

mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározását a bizottsági ajánlásnak megfelelően a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény4 adja meg. A mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint 

határozzák meg. A törvény meghatározása szerint az a vállalkozás minősül 

középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves 

forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 

43 millió eurót. Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb 

személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg 

a 10 millió eurót. Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb 

személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg 

a 2 millió eurót. 

Üzemi gyártásellenőrzés: az üzemi gyártás folyamatos, dokumentált, a vonatkozó 

harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően történő belső ellenőrzése. 

Forgalomba hozatal: az építési terméknek az uniós piacon első alkalommal történő 

forgalmazása. 

Forgalmazás: az uniós piacon valamely építési termék gazdasági tevékenység keretében 

történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár 

ellenérték fejében. 

Forgalmazó: az értékesítési láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi 

személy, aki forgalmazza az építési terméket. 

Importőr: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból 

származó építési terméket hoz forgalomba az uniós piacon. 

                                                 
42004. évi XXXIV. törvény 
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Meghatalmazott képviselő: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a 

gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó 

nevében eljárjon. 

Kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja az építési termék 

forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban. 

Visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már 

forgalmazott építési termék visszavétele. 

 

Az építési folyamat résztvevői 

Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához 

szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője 

vagy folytatója. 

Építészeti-műszaki tervező: írásban megkötött tervezési szerződés alapján az építészeti-

műszaki tervdokumentáció, illetve a kivitelezési dokumentáció elkészítője. 

Kivitelező: (vállalkozó kivitelező): az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű 

gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői láncolatban 

elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő 

vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet. 

Felelős műszaki vezető: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős 

műszaki vezető irányítja, tevékenysége az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása 

meghatározott felelősséggel. A felelős műszaki vezető felel az építményfajtának, építési 

tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért; a szakmunka irányításáért; az 

építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó 

jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési 

terveknek megfelelő megvalósításáért; az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi 

és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti 

és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 

kivitelezési dokumentáció betartását. 

 

Az építmény és az építési termék 

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 építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).  

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. 

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). 
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Építményekre vonatkozó alapvető követelmények (később részletezve): az építménynek 

meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint 

• az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

• a tűzbiztonság, 

• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

• a biztonságos használat és akadálymentesség, 

• a zaj és rezgés elleni védelem, 

• az energiatakarékosság és hővédelem, 

• az élet- és vagyonvédelem, valamint 

• a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

Tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre 

vonatkozó rendeltetés. 

Építési termék teljesítménye (később részletezve): a termék releváns alapvető jellemzőire 

vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye. 

Alapvető jellemzők: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó 

alapvető követelményekkel függnek össze. 

Elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az 

építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a 

terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás. 

Lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék 

tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti 

szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető 

követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához 

nélkülözhetetlen. 

 

A 305/2011 EU-s rendelet szerint a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 7. §–ában 

kivételként kezelhető építési termékek 

Bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, 

újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet. 

Egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és 

legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre. 

Hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással 

előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt fa, terméskő, föld, agyag, 

vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem 

sorozatban gyártott építési termékek. 

 

Egyes dokumentumok 

Tervezési program: olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel 

szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés 

szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését.  
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Teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely 

az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, 

hitelesen igazolja. 

Termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú 

alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy 

ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország 

területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély. 

Harmonizált szabvány: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai 

szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme 

alapján elfogadott szabvány. 

Európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői 

vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett 

dokumentált értékelése. 

Nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre 

vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat 

alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett 

felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőit, továbbá 

meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert. 

 

5. Az építési termékekkel közvetlenül foglalkozó két jogszabály rövid összefoglalása 

 

Az építési termékekre vonatkozó szabályozás újdonságai, a régi és az új szabályozás 

összehasonlítása 

Fontos kiindulás, hogy az építési termékek olyan az általános un. fogyasztási cikkektől eltérő 

termékek, amelye jellemzően a gyártótól a végfelhasználóhoz harmadik személyek 

közreműködésével, átalakítással, feldolgozással (betervezés, beépítés) jutnak el. Ez indokolja 

az építési termékek kiemelését az általános termékekre vonatkozó szabályozásból, amely, 

mint háttérjogszabály továbbra is érvényes az építési termékekre is.567 

 

Az építési termékekre vonatkozó szabályok tartalma az alábbi témákra osztható fel: 

• az építési termékek forgalomba hozatala és forgalmazása 

• az építési termékek betervezése 

• az építési termékek beépítése 

A fentieket kiegészítheti: 

• az építési termék elvárt műszaki teljesítményének megadása (a tervezés során) 

• konkrét építési termék megjelölése (a tervezés során) 

                                                 
5
a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon 

kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK (2008. július 9.) számú Európai Parlamenti és Tanácsi határozat  
6
a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 

339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK(2008. július 9.) számú Európai Parlamenti 

és Tanácsi rendelet 
7
az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre 

történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozathatályon kívül 

helyezéséről szóló 764/2008/EK (2008. július 9.) számú Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 
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• helyettesítés (a beépítés során) 

 

Az Európai Unió jogalkotása a korábbiakban8 az általános fogyasztási termékekhez hasonló 

alapelv mentén szabályozta az építési termékeket tehát ezekre is un. előzetes megfelelőség 

értékelési vizsgálat volt előírva. Ez tömören annyit jelent, hogy az építési termékek 2013. 

július 1. előtt a tervezett felhasználásra vonatkozóan, az adott célra meg kellett, hogy 

feleljenek.  

 

A gyakorlatban a tagállamok éghajlatból, műszaki fejlettségből stb. adódó eltérő műszaki 

követelményei következtében ez azzal lett egyenlő, hogy az építési termék gyártók 

kénytelenek lettek az általuk piacként megcélzott tagországokban termékeiket a forgalomba 

hozatal előtt az arra feljogosított helyi szervezettel az alkalmasság tekintetében bevizsgáltatni 

majd tanúsíttatni. Ez vitathatatlanul komoly terhet jelentett a piaci szereplőknek. Ugyanakkor 

a fenti szabályozás előnye volt az, hogy nem kerülhetett piacra olyan termék, amely semmire 

célra sem volt alkalmas, vagy csak rendkívül gyenge tulajdonságokkal bírt, illetve az is, hogy 

a betervezett és beépített termékek a gyártók felelősségvállalása mellett mindenképpen 

alkalmasak voltak az általuk deklarált célra. 

 

Az EU jogfejlesztése mint alább ez bemutatásra kerül, 2013. július 1. után az építési termékek 

tekintetében teljes mértékben szakított ezzel a gondolkodással és az építési termék piac 

felszabadítását a gyártók terheinek csökkentésével oldotta meg.9 Ez nagy általánosságban az 

építési termékekre vonatkozó az általánostól eltérő tartalmú CE jelölés bevezetésével és a 

megfelelés igazolása helyett a termékek teljesítmény igazolásának bevezetésével történt. 

 

Az új szabályozás nem kötelezi a gyártókat az építési termékek alkalmasságának vizsgálatára, 

felelősségük csakis a teljesítménynyilatkozatban deklarált teljesítményekre terjed ki. A 

felhasználás előtt tehát senki sem vizsgálja előzetesen azt, hogy egy építési termék hová és 

milyen feltételekkel tervezhető vagy építhető be. Az ilyen jellegű döntések (és a felelősség) a 

gyártóktól átkerült a tervezőkre és a kivitelezőkre.  

 

Kijelenthetjük, hogy az építési termékek más termékektől való elhatárolása, a vonatkozó 

szabályozás és az érintett személyek kötelezettségeinek pontos ismerete a piaci szereplők, a 

termék felhasználói (tervezők, kivitelezők) valamint az őket ellenőrző hatóságok számára 

egyaránt (piacfelügyelet, építésügyi hatóság, építésfelügyelet) a fenti dátumtól kezdve 

kritikus. 

 

                                                 
8az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 

89/106/EGK (1988. december 21.) számú Tanácsi irányelv (CPD) és az azt hazánkban bevezető az építési 

termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 

felhasználásának részletes szabályairól 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 
9az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.) számú Európai Parlamenti és Tanácsi 

rendelet (CPR) 
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A 305/2011 EU-s rendelet főbb elemei 

2011. március 9-én adták ki a 305/2011 EU-s rendeletet, melyet 2013. július 1-től teljes 

egészében alkalmazni kell. Az irányelveket külön jogszabályokkal kellett bevezetni az adott 

tagországban, ez a jogszabály azonban nem direktíva, hanem rendelet, ezért minden EU-s 

tagállamban, így Magyarországon is közvetlenül hatályos, tehát nem kell külön bevezetni. 

 

A 305/201/EU rendelet főbb elemei: 

• fogalommeghatározások 

• teljesítménynyilatkozat és CE jelölés 

• a gazdasági szereplők kötelezettségei 

• harmonizált műszaki előírások 

• a műszaki értékelést végző szervek 

• egyszerűsített eljárások 

• a bejelentő hatóságok és a bejelentett szervek 

• piacfelügyelet és védintézkedési eljárások 

 

Amennyiben a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány vagy ha a termék 

megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, akkor a 

rendelet szerint a gyártó köteles teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után 

forgalomba hozott termékeihez. A többi termék esetén a gyártó európai műszaki értékelést 

(ETA) készíttethet (nem kötelező) valamely műszaki értékelő szervezettel (TAB), viszont, ha 

elkészült az európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelező. 

 

A teljesítménynyilatkozat, elismert műszaki specifikációk az építési termék fogalma 

A teljesítménynyilatkozat az építési termékek teljesítményét fejezi ki azok alapvető 

jellemzőinek, azaz az építési terméknek az építményekre vonatkozó alapvető 

követelményekkel összefüggő jellemzőinek vonatkozásában. Az építési termékek alapvető 

jellemzőit az elismert műszaki specifikációk, tehát a harmonizált műszaki előírások vagy a 

hazai termékrendeletben felsorolt dokumentumok határozzák meg: 

 

Műszaki specifikációk a 305/2011/EU10: rendelet esetén  

• uniós harmonizált szabványok (hEN) 

• európai értékelési dokumentumok (EAD) 

• európai műszaki értékelések (ETA) 

 

A teljesítménynyilatkozatot annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein kell rendelkezésre 

bocsátani, amelyben a terméket forgalmazzák. 

A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak kell elfogadni, 

mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője. 

 

                                                 
10305/2011/EU rendelet I. fejezet 1. cikk 10. pontja 
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A teljesítménynyilatkozat tartalma:11 

a) a terméktípus meghatározása;  

b) az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló rendszer vagy rendszerek;  

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai 

műszaki értékelés hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;  

d) adott esetben a felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma, valamint 

azok a követelmények, amelyeknek a gyártó állítása szerint a termék megfelel; 

e) az építési termék egy vagy több, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak 

megfelelő rendeltetése;  

f) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában a szóban forgó 

harmonizált műszaki előírások szerinti alapvető jellemzők jegyzéke; 

g) az építési termék teljesítménye legalább egy, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több 

rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében;  

h) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, adott 

esetben számítás eredményeképpen megadott teljesítménye;  

i) az építési termék azon alapvető jellemzőinek teljesítménye, amelyek a termék 

rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatosak, figyelembe véve a termék 

rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatos azon rendelkezéseket, amelyek arra a 

helyre vonatkoznak, ahol a gyártó forgalmazni kívánja a terméket;  

j) a jegyzékben szereplő olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs NPD 

nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) 

betűk;  

k) ha a szóban forgó termékre kiadtak európai műszaki értékelést, az építési terméknek a 

vonatkozó európai műszaki értékelésben szereplő nyilatkozat szerinti valamennyi 

alapvető jellemzője vonatkozásában szintek vagy osztályok szerint, illetve leírásban 

kifejezett teljesítménye.  

 

6. Az építési folyamat egyes résztvevőinek feladatai  

 

Az építtető feladatai  

A köznapi építési gyakorlatban nem ismeretes mindenki előtt, azonban az építtetőnek nem 

csak a számlák kiegyenlítése a dolga, több jogszabály is rögzíti, hogy az építési folyamatban 

az építtetőnek milyen feladatai vannak, miért felelős. Az építtető feladata a folyamat 

megfelelő szereplőinek kiválasztása, a megfelelő tervező és kivitelező megtalálása, ezen kívül 

az engedélyek és/vagy tudomásulvételek megszerzése, valamint az is, hogy megfelelően 

folyjanak a munkálatok. Ebben természetesen szakemberek lesznek, lehetnek segítségére.  

Az építtető feladata a kivitelezési szerződésben, vagy a tervezési programban az építmény 

funkciójának és a megvalósítás műszaki színvonalának meghatározása. Mindezek 

természetesen alapvetően meghatározzák a kivitelezés költségeit. 

 

                                                 
11305/2011/EU rendelet III. melléklet 



 

 

64 

 

A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel 

szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés 

szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program 

véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. A tervezési 

programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe 

kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának 

lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. A tervezési 

program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési 

tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell a 

beruházás költségkeretét is. 

 

Az építtető az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási 

tevékenység megrendelője vagy folytatója. Az építtető felel az engedélyezési és kivitelezési 

terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért, az 

építésügyi hatósági engedély, tudomásulvétel megszerzéséért, a jogerős és végrehajtható 

építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal 

ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért, az 

építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért. 

 

Az építtető feladata az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése, a tervező kiválasztása, a 

kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a 

kivitelezés során más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor ez a kivitelezési 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb 

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztásával történhet a tervező 

jóváhagyásával és az építtető egyetértésével az építési naplóban történő rögzítés mellett. 

 

Az építészeti-műszaki tervező feladatai 

A tervező feladata az építmény, az épület, a ház megtervezése és ebbe a környezetbe 

illeszkedésen, az esztétikai kérdéseken, a funkcionális kialakításon, a tartószerkezeti és egyéb 

méretezéseken, valamint a többi megszokott és a gyakorlatban jelenleg is vizsgált építészeti 

tervezési kérdésen kívül beletartozik a szerkezeteket alkotó építési termékek kiválasztása is. 

Az építmény nem a tervlapon, elektronikus adathordozón látható-tárolt ábra, hanem olyan 

materiális produktum, amelynek több évtizeden keresztül állnia és megfelelően működnie 

kell. A tervező az épületszerkezeteket szakmai tudása és tapasztalata, valamint az adott 

szakterület műszaki előírásai szerint tervezi meg. Az elvárható hivatástudaton és szakmai 

tisztességen túlmenően az Építési törvény is rögzíti, hogy a tervező felelős az általa készített 

építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) műszaki tartalmának 

szakszerűségéért és építészeti minőségéért. 
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Konkrét építési termék megadása 

Megteheti a tervező, hogy az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét úgy határozza 

meg, hogy egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, ez azonban 

a jogszabály szerint egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, 

méghozzá azzal a megszorítással, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt 

összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek 

szintje, osztálya vagy leírása. A jogszabály műszaki előírást mond, ami nem a 

teljesítménynyilatkozat, hanem annak műszaki tartalmú alapdokumentuma, ami sok minden 

lehet: harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, Magyarország területén 

elfogadott nemzeti műszaki értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy bizonyos, az 

előzőekben már ismertetett esetekben különböző egyéb szabványok.  

Ez a megoldás tehát ugyancsak igényli a szabványok és műszaki értékelések alapos ismeretét, 

valamint alapos műszaki mérlegelést tesz szükségessé. 

 

A tervezők számára fontos tudnivaló, hogy az építési engedélyezési eljárás során nem kell 

csatolni teljesítménynyilatkozatot és azt az építésügyi hatóság nem is kívánhatja meg. Az 

elvárt műszaki teljesítmény meghatározásához célszerű ismerni a szóba jöhető termékek 

tájékoztató dokumentációiban megadott teljesítményeket, egyértelműen beazonosítható 

építési termékek megjelölése esetén pedig elengedhetetlen a termékek 

teljesítménynyilatkozataiban egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető 

jellemző tekintetében megadott teljesítmények ismerete. A kivitelezés megkezdéséhez 

szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során a beépítésre kerülő építési termékek 

meghatározásához erre az ismeretre feltétlenül szükség van, azonban a beépített építési 

termék teljesítménynyilatkozatát a felhasználó a termék megvásárlásakor kapja meg – az 

előzőekben leírtaknak megfelelően nyomtatott vagy elektronikus formában. 

 

A 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet 1. mellékletének használata 

Amennyiben a melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód 

függvényében lényeges terméktulajdonságokat állapít meg, akkor a tervező ezekkel a 

terméktulajdonságokkal is meghatározhatja az építési termék elvárt műszaki teljesítményét, 

azonban ez nem kötelező, ettől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében eltérhet. 

 

A beépítendő termék meghatározása 

A tervező a kivitelezési dokumentáció elkészítése során meghatározza a konkrét építési 

termékeket. Ez úgy történik, hogy a tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési 

programban vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban 

meghatározott elvárt műszaki teljesítményeket legalább az elvárt teljesítményadatokkal 

rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti. A tervező a kivitelezési dokumentáció 

részeként műszaki leírást készít, amely tartalmazza a betervezett építési termékek műszaki 

teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot. Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, 

amelynek a tervdokumentációban nem került meghatározásra az elvárt teljesítménye, az 

építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett a tervező, a kivitelező és az 

építtető közösen gondoskodik.  
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A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a tervdokumentációban 

meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési terméket kell beépítenie.  

 

A kivitelező feladatai 

A kivitelező feladata, hogy megvalósítsa az építtető szándékából és egyetértésével a tervező 

által megtervezett építményt. A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során 

legalább a tervdokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező 

építési terméket kell beépítenie, ennek ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladata. 

A kivitelező feladata a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, valamint 

az alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása. 

 

A felelős műszaki vezető feladatai 

A felelős műszaki vezető feladata annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által 

a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű 

építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése. 

Amennyiben változtatás szükséges valamelyik építési termék vonatkozásában, akkor ennek 

megoldása a felelős műszaki vezető feladata, de csak a tervező jóváhagyásával és az építtető 

egyetértésével történhet. A módosítást az építési naplóban rögzíteni kell. A módosítás 

természetesen csak a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termékkel azonos vagy 

annál jobb teljesítményértékű termékkel történhet. 

Azt, hogy az adott építési termék megfelel-e a tervező által meghatározott elvárt műszaki 

teljesítménynek, általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozata igazolja.  

Az általános eset alól kivételt képeznek az egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy 

műemléki épületbe beépített építési termékek, mert ezekben az esetekben a beépítéséért 

felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési 

termék tervezett beépítése után teljesülnek az építményekre vonatkozó alapvető 

követelmények. Hagyományos vagy természetes építési terméknek az ismert és gyakorolt 

hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt fa, 

terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagokat és az 

ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékeket tekinti a jogszabály. 

 

A felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozata megtételéhez igénybe veheti 

szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését, illetve 

egyes esetekben ezek közreműködését dokumentáltan igénybe kell vennie. A 

Kormányrendelet pontosan meghatározza azokat az eseteket, amikor szakértő 

közreműködésére dokumentáltan szükség van. Ezek az esetek azok, amikor a teljesítmény 

állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek közül 1+, 1 vagy 2+ 

rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata.  

 

A felelős műszaki vezető természetes építőanyagok és a bontott építési termékek – szükség 

szerint szakértővel történő – vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való 

megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az építési 

naplóba be kell jegyeznie. 
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Az építési műszaki ellenőr feladatai  

Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselője, ebben a minőségében több 

feladata is van.  Az építési műszaki ellenőr feladata az építőipari kivitelezési tevékenység és 

az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése, mindez a jogerős építési engedély és 

a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési 

dokumentáció alapján. Ugyancsak az építési műszaki ellenőr feladata az egyes építményfajták 

műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése és a beépített építési termékek teljesítmény 

nyilatkozatai meglétének ellenőrzése. 

 

7. Az építési termékekkel közvetetten foglalkozó jogszabályok építési termékekkel 

összefüggő előírásai 

 

A tervező határozza meg azt, hogy az adott építményben melyik termék építési termék, 

tehát a számtalan beépített termék közül melyik termék vagy melyik termékek 

tulajdonsága lényeges. Az építési termék kiválasztásakor a tervező a jogszabályok 

előírásai, az építtető elvárásai, (tervezési program) a helyi építési előírások és saját 

elképzelései szerint jár el. 

 

Az alapvető követelmények 

Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények 

teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az alapvető követelmények fogalma 

annak a részletesebb kibontása, hogy az épület, vagyis az építmény jó legyen.  

 

A konkrét építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását a tervezési 

program tartalmazza a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi 

részletezésével együtt. 

 

Speciális épületgépészeti termékek 

Az épületgépészeti termékek annyiban speciálisak, hogy mivel más Európai Uniós 

jogszabály, pl. irányelv hatálya alá is tartozhatnak, előfordulhat, hogy a gyártó a 

teljesítménynyilatkozat mellett más dokumentum mellékelésére is kötelezett, így e termékekre 

megfelelőség igazolás kiadása is elő lehet írva. Az is előfordulhat, hogy egyes általános 

gépészeti termékek nem rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal, de mégis el lehet, sőt el is 

kell rájuk szabályosan helyezni a CE jelölést, más pl. az érintésvédelmet stb. szabályozó 

irányelv alapján. Abban az esetben azonban, ha egy ilyen terméket az építmény megvalósítása 

során az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket befolyásoló módon, tehát az 

elvárt műszaki teljesítménynek megfeleltetett módon kívánunk felhasználni akkor annak 

releváns teljesítményét teljesítménynyilatkozattal kell igazolni. Azok a gépészeti termékek, 

amelyek csak megfelelőségi igazolással rendelkeznek az alapvető követelményeket 

befolyásoló módon nem tervezhetők vagy építhetők be. 

 

Kivételek a teljesítménynyilatkozat adás kötelezettsége alól 

A CPR rendelet általános előírásától bizonyos esetekben el lehet térni. A gyártónak nem kell 

az építési termékhez teljesítménynyilatkozatot adnia, ha az egyedi vagy rendelésre készített, 
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nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt építési terméket a termék biztonságos 

beépítéséért felelős gyártó egyetlen, beazonosítható építménybe építi be, összhangban az 

alkalmazandó nemzeti szabályokkal és a nemzeti előírások szerint kijelölt, a biztonságos 

kivitelezésért felelős személyek felügyelete mellett. Akkor sem kell az építési termékhez 

teljesítménynyilatkozatot mellékelni, ha az építési terméket az építkezés helyszínén 

gyártották, az alkalmazandó nemzeti szabályok szerint az építménybe való beépítés céljával, 

és a tagállami előírások szerint kijelölt, a biztonságos kivitelezésért felelős személyek 

felügyelete mellett. Ugyancsak el lehet tekinteni a teljesítménynyilatkozat melléklésétől, ha az 

építési terméket hagyományos vagy az örökségmegőrzésnek megfelelő módon, nem ipari 

gyártás keretében állítják elő, olyan építmények megfelelő felújítása céljára, amelyek a 

vonatkozó tagállami szabályok szerint környezetük kiemelt státusa vagy különleges építészeti 

vagy történeti értékük miatt hivatalos védelmet élveznek.12 

 

A CE jelölés tartalma 

Általános értelemben a CE-jelölés azt jelenti, hogy az e jelöléssel ellátott termékek 

megfelelnek az uniós szabályoknak, és szabadon mozoghatnak az európai piacon. Ha egy 

gyártó CE-jelöléssel látja el valamely termékét, ezzel saját kizárólagos felelőssége mellett azt 

garantálja, hogy a termék eleget tesz a CE-jelöléssel járó valamennyi jogi kötelezettségnek, az 

adott terméket tehát az Európai Gazdasági Térségben bárhol értékesítheti. A CE-jelölés a más 

országokban gyártott és az EGT-országokban értékesített termékeken is megjeleníthető. A CE 

jelölés elhelyezése egyúttal kötelezettség is, hiszen e nélkül a szabályozott terméktípus nem 

forgalmazható. A CE-jelölést azonban nem minden terméken, hanem csak a CE-jelölésről 

szóló konkrét európai uniós irányelvekben szereplő termékkategóriákon kell (és lehet) 

feltüntetni. A CE-jelölés azonban nem jelenti azt, hogy az adott terméket az EGT-országok 

valamelyikében gyártották volna. A jelölés egyszerűen azt tanúsítja, hogy a termék a piaci 

értékesítés előtt ellenőrzésen ment keresztül, amely során egyértelművé vált, hogy megfelel a 

jogi követelményeknek (pl. az összehangolt biztonsági szintnek). Az adott termék tehát 

árusítható ezekben az országokban.  

 

A CE jelölés a termékeken általában valamilyen műszaki követelménynek való 

megfelelést, míg az építési termékek esetében csak a teljesítménynyilatkozatban 

deklarált teljesítmény szintnek, osztálynak vagy kategóriának való megfelelést jelenti. 

 

A CE jelölést csak az olyan építési termékeken helyezik el, amelyek tekintetében van 

harmonizált műszaki előírás és amelyre vonatkozóan a gyártó teljesítménynyilatkozatot 

állított ki. Ebben az esetben mind a CE jelölés elhelyezése, mind a teljesítménynyilatkozat 

kiállítása kötelező. Ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot, a termék nem kaphat 

CE jelölést, sőt forgalomba sem hozható.13 A CE jelölés legfontosabb jelentése, hogy 

elhelyezésével vagy elhelyeztetésével a gyártók az arra vonatkozóan vállalt felelősségüket 

jelzik, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek, valamint az 

                                                 
12305/2011/EU rendelet I. fejezet 5. cikk a) b) és c) pontja 
13amint az később részletezésre kerül, a hazai jogszabályok értelmében teljesítménynyilatkozat nélkül az építési 

terméket szabályosan sem betervezni sem beépíteni nem lehet 
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uniós harmonizációs jogszabályokban megállapított valamennyi alkalmazandó 

követelménynek. 

 

Az építési termékeken alkalmazott CE jelölés jelentése: 

• Van a termékre harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelést adtak ki rá. 

• Ezekben levő vizsgálatokat elvégezték 

• A gyártó adott teljesítménynyilatkozatot 

• A termék teljesítménynyilatkozata megfelel a valóságnak, és a gyártó vállalta, hogy 

ezt folyamatosan megvalósítja. 

 

Fontos előírása a CPR rendeletnek, hogy a tagállamok nem vezetnek és/vagy visszavonják az 

egyéb jelölésekre való hivatkozásokat, illetve nem tiltják és nem akadályozzák a CE jelöléssel 

ellátott termékek forgalmazását vagy felhasználását, valamint, hogy a tagállamok a gyártó 

által kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik, mindaddig, 

amíg fel nem merül ennek ellenkezője. 

 

A teljesítménynyilatkozat fogalmának meghatározását a CPR rendelet nem tartalmazza, a 

275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet meghatározása szerint: „A teljesítménynyilatkozat az 

építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék 

teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja.” 

 

A 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet szerint a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi 

adatokat és információt tartalmazza: [5.§ (4) bek.] 

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták, 

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő 

rendszernek vagy rendszereknek megfelelően, 

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki 

értékelés vagy a 11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és 

kibocsátási dátumát, 

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési 

módját, 

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető 

jellemzők felsorolását, 

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés 

szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet 

figyelembevételével, 

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás 

eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre 

vonatkozóan, 

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 

megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs 

meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni. 

i) a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.  
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Műszaki előírások a hazai építési termékrendeletben 

A teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma lehet harmonizált európai 

szabvány, európai műszaki engedély (ETA, érvényességi ideje alatt), európai műszaki 

értékelés („új” ETA), építőipari műszaki engedély (hatályos ÉME, érvényességi ideje alatt), 

nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), megfelelő tartalmú szabvány. Megfelelő tartalom alatt azt 

érti a jogszabály, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása 

szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének 

módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a rendszere 

meghatározható. Műszaki előírás a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben14 (feltételesen!): 

• magyar szabvány (MSZ) 

• a nem harmonizált európai szabvány (EN) 

• nemzetközi szabvány (ISO) 

• 2013. július 1. előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély (ÉME) 

 

Az elvárt műszaki teljesítmény, az építési termék építménybe való betervezésének és 

beépítésének szabályai, a teljesítmény igazolása, az építési termékek lényeges 

tulajdonságai 

A tervezési folyamat során az építményre vonatkozó követelményeket (OTÉK)15 a 

szerkezetekre vonatkozó követelményekké transzponáljuk 

Jogszabály alapján a szerkezetekre vonatkozó követelmények (tűzvédelem, akusztika, 

energetika), melyek az építési termékek elvárt műszaki teljesítményében jelennek meg. 

 

A tervező egyik feladata a terméknek az adott épületben való elhelyezkedése, az 

épületszerkezeti szempontból betöltött szerepe, a funkció, a környezeti hatások stb. 

figyelembe vételével annak meghatározása, hogy egy adott épületben melyik termék 

tekintendő építési terméknek és annak milyen tulajdonságai lényegesek. A lényeges 

tulajdonságok minimum szintje, kategóriája vagy osztálya az elvárt műszaki teljesítmény. 

A tervező határozza meg az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki 

teljesítményét, amit az építési termék építményben való felhasználásának módja, az építési 

termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből 

származó hatások, az építményt érő várható hatások, és a jogszabályokban az építési 

termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények 

és szakmai szabályok figyelembevételével, szakmai tudása és tapasztalata, valamint a szakma 

szabályai szerint végez el. Ezt az elvárt teljesítményt kell majd összevetni az építési termékek 

piacán kínált termékek teljesítményével. A kivitelezés során az elvárt műszaki 

követelményeknek való megfelelést a beépített építési termékek teljesítménynyilatkozatai 

igazolják.  

 

Elvárt műszaki teljesítménynek az építési terméknek azokat a lényeges terméktulajdonságait 

nevezzük, amelyek az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez a konkrét 

                                                 
14275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 
15

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet  
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alkalmazás során szükségesek. Az elvárt műszaki teljesítmény így mindig egyedi, az adott 

tervezési feladatból adódik, meghatározása komplex mérnöki feladat, ami a követelmények, a 

jogszabályi előírások, a szakma szabályai és a termékekre vonatkozó műszaki előírások 

alapos ismeretét igényli. Az építménybe betervezett építési termékek elvárt műszaki 

teljesítményét a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban adja meg. A 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet16 8. melléklete meghatározza az építészeti-műszaki dokumentáció 

tartalmát és kimondja, hogy az Építészeti műszaki leírás ismerteti az építményre vonatkozó, a 

tervlapok tartalmát kiegészítő információkat, köztük a jogszabályban előírtak szerint az 

építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározását. 

Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-

műszaki dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési 

szerződésben kell meghatározni. 

 

Az építési termékekkel szemben támasztott követelmények sokféle forrásból származhatnak, 

ugyanúgy a lényeges terméktulajdonságok meghatározásához is sokféle forrás áll 

rendelkezésre. Ki kell emelni a jogszabályok ismeretének fontosságát, ugyanis ahol 

jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék 

beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek 

való megfelelést igazoló termékjellemzőt. Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben 

állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet 

elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az 

építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-

műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. 

 

A követelményt támasztó jogszabályok lehetnek európai szintű jogszabályok, például a 

veszélyes anyagokra vonatkozó előírások vagy hazai jogszabályok, például: 

• OTSZ - 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 

• 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 

• 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól; 

• 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről. 

 

Hazai alkalmazási szabványok, például  

• MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai;  

• MSZ 7573:2002 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált 

polisztirol-(EPS-) termékek. Alkalmazási előírások; 

• EUROCODE-k Nemzeti mellékletei. 

 

                                                 
16

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) számú Korm. rendelet 
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Hazai műszaki előírások, például az  

• Útügyi Műszaki előírások 

Gyártói szövetségek irányelvei például az  

Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége irányelvei, tervezési és 

kivitelezési szabályai 

 

Más, az építési termékekkel közvetve foglalkozó hazai jogszabályok előírásai 

Az (Étv.) építési termékekkel összefüggő előírásai 

„31.§ (2) Az építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása, 

helyreállítása, korszerűsítése során érvényre kell juttatni az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető 

követelményeket. 

 

32.§ (11) Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység megvalósításához – 

pályázathoz, tervpályázathoz, tervtanácshoz, engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari 

kivitelezéshez, állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához – szükséges 

tervezési programot, terveket, dokumentumokat tartalmazza. 

 

38.§ (1) Építési tevékenységet végezni – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak a 

jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a hozzájuk tartozó, jóváhagyott 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek 

alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad. 

 

41.§ (1) Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető 

követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. 

(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében 

beépítésre akkor alkalmas, ha: 

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 

89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 

4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az 

elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy 

b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott 

leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki 

teljesítményeknek való megfelelést, vagy 

c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek.” 

 

Az (OTÉK) építési termékekkel összefüggő előírásai 

„ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSAI, ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

50.§ (1) A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel 

szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés 

szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az e 

rendeletben előírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat. 

(3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint: 

http://emsz.hu/konyvajanlo
http://emsz.hu/konyvajanlo
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a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem, 

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

(3a) Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 

megoldással lehet teljesíteni. Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy – a 

tervezési programban meghatározott típusú – megújuló energiaforrás berendezésének 

beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű 

megbontása nélkül biztosított legyen.  

(4) Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad.” 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (eljárási kódex) 

építési termékekkel összefüggő előírása 

„62.§ (2) Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) 

bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrizheti, hogy 

a) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai 

szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e, 

 

72.§ (1) Az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához az e rendelet szerinti összetételű és 

műszaki tartalmú, elektronikus formában előállított építészeti-műszaki dokumentáció 

szükséges. 

(2) A tervezett építési és bontási tevékenység építészeti-műszaki dokumentációját a tervezett 

építmény helyének, környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység 

jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő – a 8. 

mellékletben meghatározott – tartalmú és részletezettségű dokumentumokból magyar nyelven 

kell összeállítani. 

(3) A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, 

hogy az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített 

minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb 

okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés 

meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása és a tudomásulvétel feltételeinek 

vizsgálatát, igazolását. 

(5) A dokumentációban az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények 

teljesítését igazolni szükséges. Ez történhet vonatkozó szabványok alkalmazásával, vagy ezek 

hiányában más igazolt műszaki megoldás alkalmazásával. 
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8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma: 

1. Műszaki leírás 

2. Tervlapok 

3. Környezeti állapotadat 

4. Igazolások 

5. Geotechnikai jelentés, a hatályos szabványokban előírt eljárások szerint vagy azzal 

egyenértékű módszer meghatározása szerint. 

6. Geodéziai felmérés szükség szerint. 

 

Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően  

Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat:  

1.1.5. jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre 

vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározását,” 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

(kivitelezési kódex) építési termékekkel összefüggő előírása 

„9.§ (10) A tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az 

építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt műszaki 

teljesítményeket – az építtető egyetértése mellett – legalább az elvárt teljesítményadatokkal 

rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti. 

 

12.§ (2) A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) 

bekezdésében foglaltakon túlmenően: 

h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési 

termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, 

 

13.§ (3) A felelős műszaki vezető feladata: 

o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki 

teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése, 

p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál 

jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező 

jóváhagyásával és az építtető egyetértésével. 

(4) A felelős műszaki vezető természetes építőanyagok és a bontott építési termékek – 

szükség szerint szakértővel történő – vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra 

való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az építési 

naplóba be kell jegyeznie. 

 

16.§ (3) Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem 

állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr feladata: 

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

j) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 
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22.§ (2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési 

programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon 

történő – kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki 

leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, 

amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá 

amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, 

beépített berendezés 

a) megnevezését, 

b) helyzetét, méretét, mérettűrését, 

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket, 

d) minőségi követelményeit, 

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint 

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat. 

 

22/A.§ (4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más 

építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket a 13. § (3) 

bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A tervdokumentációban 

meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az építési naplóban 

rögzíteni kell. 

 

27.§ (5) Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei: 

a)  az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket 

tartalmazó hatósági napló, 

b)  a kivitelezési szerződést, felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a 

teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, valamint 

c)  az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó 

teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, 

elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, 

továbbá az a)-b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további 

dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló. 
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8. 

 

Szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok 

szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei 

 

 

Alapelvek 

 

A szabálytalan tevékenységek rendszere 

Az építési folyamat során elkövethető szabálytalan tevékenységek körét az (Étv.) az alábbi 

kategóriákba sorolja: 

 

Szabálytalan a [48.§ (1)] 

a) jogszerűtlenül, 

b) jogosulatlanul vagy 

c) szakszerűtlenül 

megkezdett és végzett tevékenység. 

 

Fontos pontosan körülhatárolni, hogy mi tartozik az egyes kategóriákba: 

 

Jogszerűtlen az építési vagy a bontási tevékenység [Étv. 48.§ (2)] 

Az építési vagy bontási tevékenység abban az esetben jogszerűtlen, amennyiben az 

engedélyhez vagy tudomásul vételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet 

• engedély vagy tudomásul vétel nélkül,  

• az engedélytől vagy tudomásul vételtől eltérően,  

• az engedély véglegessé válása nélkül - kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet 

nélkül végrehajthatóvá válik,  

• a végleges engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére  

végzik. 

 

Fontos tudni, hogy nem minősül jogszerűtlen építési tevékenységnek [Étv. 48.§ (3)] 

• az építési engedélytől a jogszabályban meghatározott szabvány szerinti tűréshatáron 

belüli eltérés,  

• ha a bíróság a jogerős építési engedély alapján végzett építési tevékenység 

végrehajthatóságát nem függeszti fel. 

 

Leginkább úgy lehet beazonosítani a jogszerűtlen tevékenységet, hogy ez csak olyan építési 

vagy bontási tevékenység végzése estén valósul meg, amelynek a következménye 

• fennmaradási engedély építésügyi bírság kiszabása mellett 

• fennmaradási és továbbépítési engedély építésügyi bírság kiszabása mellett 

• fennmaradási engedély átalakítási, visszabontási kötelezettséggel építésügyi bírság 

kiszabása mellett, vagy 

• teljes bontási kötelezés.  
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Ennek a tevékenységnek az építésügyi bírság-szankciója az építtetőt vagy a tulajdonost érinti, 

azonban, ha megállapítható a kivitelező, a felelős műszaki vezető, vagy esetleg az építési 

műszaki ellenőr felelőssége is, építésfelügyeleti bírsággal sújthatóak. 

Jogosulatlan a tevékenység [Étv. 48.§ (4)] 

A tevékenység abban az esetben jogosulatlan, ha  

• a tevékenységet folytató nem rendelkezik szakmagyakorlási jogosultsággal, 

• a szakmagyakorló a tevékenység végzéséhez nem rendelkezik megfelelő 

jogosultsággal vagy szakképesítéssel 

• a tevékenységet felvállaló cég nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges 

feltételekkel, vagy 

• a vállalkozó kivitelező nem rendelkezik kivitelezői névjegyzéki nyilvántartási 

számmal (nem rendelkezik jogosultsággal), vagy  

• a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság felfüggesztésének 

időtartama alatt folytat kivitelezési tevékenységet. 

 

A jogosultság nélküli tevékenység végzésekor az azt észlelő építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóság jár el, egyéb esetben az ügyben megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező 

névjegyzéket vezető kamarát.  

 

Szakszerűtlen szakmagyakorlási tevékenység [Étv. 48.§ (5)] 

A szakmagyakorlási tevékenység abban az esetben szakszerűtlen, ha azt  

• a helyi építési szabályzat rendelkezéseitől eltérően végzik 

• az alapvető építési követelmények (OTÉK),  

• a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások  

• megsértésével végzik, vagy  

• a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez. 

 

A szakszerűtlen szakmagyakorlási tevékenység végzésének jogkövetkezménye az 

építésfelügyeleti eljárás.  

Először bontási, átalakítási kötelezés vagy építésfelügyeleti bírság, majd pedig a szakszerűtlen 

tevékenységre tekintettel (az egyes tevékenységre különbözően meghatározott) kamarai 

jogkövetkezmény, amely lehet figyelmeztetés, bírság, tevékenység végzésének megtiltása 

vagy akár névjegyzékből törlés is. 

 

A szabálytalan tevékenységek az építési folyamat során ritkán jelentkeznek sterilen, általában 

halmozott szabálytalanságként leljük fel őket [pl. ha az építési engedélytől eltérnek, akkor 

rendszerint szakszerűtlen építési tevékenység is folyik], vagy ha egytípusú szabálytalanság 

észlelhető, akkor gyakran több személy (cég) is felelős benne, így egyidejűleg többen is 

szankcionálandók [pl. a szakszerűtlen építési tevékenységért felelős a felelős műszaki vezető, 

és felelős lehet az építési műszaki ellenőr is]. 
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A jogkövetkezmény megállapítására vonatkozó általános szabályok: 

A jogkövetkezmény megállapítása során 

• figyelemmel kell lenni a fokozatosság elvére, az építésügyi szabályok ismételt vagy 

halmozott megsértése esetén súlyosabb jogkövetkezményt kell alkalmazni, 

• arányban álljon az elkövetett szabálytalanság súlyával és következményeivel, 

• ugyanazon szabálytalanság esetében kerülni kell a párhuzamos jogkövetkezményt, 

• figyelembe kell venni az építési folyamat különböző területein részt vevő személyek 

felelősségének mértékét, 

• figyelembe kell venni az építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság 

mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát és a természetes és épített környezetre 

gyakorolt hatását. 

 

Tehát többféle jogkövetkezmény kerülhet alkalmazásra, és a bírság nem az egyetlen szankció 

csak az egyik a sok közül, amelyet tekintettel a fokozatosság elvére nem elsőként kell 

alkalmazni.  

A jogkövetkezmények kiszabásának elveit minden szankció alkalmazására jogosult 

hatóságnak be kell tartani, az építésügyi, építésfelügyeleti vagy akár a névjegyzéket vezető 

kamarák titkárainak is. 

 

A szankciók alkalmazására jogosult szervek:  

• az építésügyi hatóságok 

• az építésfelügyeleti hatóságok 

• a névjegyzéket vezető szakmai területi kamarák titkárai 

 

A szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezmények típusai  

• figyelmeztetés 

• bírság megállapítása 

• hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére 

• a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása 

• a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése 

• a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztése, 

• képzési és ismételt vizsgakötelezettség előírása a tevékenység folytatásához 

• a névjegyzékből való törlés 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által az építési folyamat résztvevőivel szemben 

alkalmazható jogkövetkezmények:  

• figyelmeztetés 

• hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére 

• a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása 

• bírság megállapítása 

• a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése 
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A névjegyzéket vezető kamara által a névjegyzékén szereplő szakmagyakorlókkal, 

valamint a vállalkozó kivitelezővel szemben alkalmazható jogkövetkezmények: 

• figyelmeztetés 

• bírság megállapítása 

• a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztése, 

• a tevékenység folytatásának megtiltása 

• képzési és ismételt vizsgakötelezettség előírása a tevékenység folytatásához 

• a névjegyzékből való törlés 

 

A bírság, mint jogkövetkezmény kormányrendeletben meghatározott esetekben és 

módon a következő szabálytalan tevékenységek körében állapítható meg: 

• tervezésre vonatkozó szabályok megszegése, 

• adatbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, 

• jogosulatlanul végzett szakmai tevékenység, 

• az Étv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt, az építési folyamat 

szerződéseire vonatkozó szakmai szabályok megszegése, 

• összeférhetetlenségi szabályok megsértése, 

• építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építtetői fedezetkezelő tervezői 

művezető nélkül végzett építési tevékenység, 

• szakszerűtlenül végzett kivitelezési tevékenység, 

• építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megszegése, 

• állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyeztető állapotot 

eredményező tevékenység, 

• az építésügyi hatósági engedélyezés és ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok. 

 

A bírságok csoportosítása: 

• eljárási bírság: közvetett szankció. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság 

szabja ki, a közigazgatási eljárás során az ügyféllel és az eljárás egyéb résztvevőivel 

szemben, ha a szabálytalanság jogkövetkezményét ki akarja kényszeríteni [pl. bontást 

végrehajtatni] 

• közigazgatási bírság: építésügyi hatóság szabja ki, a tervezővel szemben, ha a tervező 

jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési 

tevékenységet 

• építésügyi bírság: építésügyi hatóság szabja ki, a jogszerűtlen, vagy szakszerűtlen 

építési tevékenység esetében az építtetővel vagy az ingatlan tulajdonosával szemben 

• örökségvédelmi bírság: műemlékileg védett építményen végzett szabálytalan 

tevékenység végzésének jogkövetkezménye, építésügyi bírságtípus. 

• építésfelügyeleti bírság: építésfelügyeleti hatóság szabja ki, jogosulatlan, 

szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével 

szemben 

• kamara titkára által kiszabott bírság: a területi kamara titkára szabja ki a 

szakmagyakorlóval szemben, ha a szakmagyakorlási kódex szerinti figyelmeztetése 

nem jár eredménnyel, vagy ha az építésfelügyeleti hatóság megkeresi. 
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A szabálytalan tevékenységek és jogkövetkezményei az általános és a sajátos 

építményfajták körében  

 

A sajátos építményfajták és általános építmények viszonyát maga az Étv. rendezi:  

Az Étv. és a végrehajtási rendeletei rendelkezéseit a sajátos építményfajták tekintetében a 

rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel és 

önálló szabályozó szerv vezetője által kiadott rendeletekkel és miniszteri rendeletekkel 

együtt, a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A sajátos építményfajtákra a szabálytalan tevékenység átfogó hármas fogalma ugyanúgy 

érvényes, mint az általános építményekre.  

 

Az eltérő eljárási szabályaik miatt, általában a jogszerűtlen tevékenység fogalmára található 

eltérő szabály a sajátos építményfajtáknál, ott is inkább az építésügyi bírság kiszabása 

tekintetében. 

 

A következő sajátos építményfajtáknál vannak eltérő engedélyezési eljárási szabályok és 

építésügyi bírságok: 

• közlekedési építmények (ezen belül út, légiközlekedési és hajózási építmények), 

• hírközlési építmények, 

• közmű- és energiaellátási építmények, 

• bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos 

építmények, 

• atomenergia alkalmazására szolgáló építmények, 

• honvédelmi és katonai célú építmények, 

• nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények. 

 

Ha a sajátos építményfajtánál van is az általános építményektől eltérően külön 

építésfelügyeleti hatóság, akkor sem kerül meghatározásra külön az általánostól eltérő 

építésfelügyeleti bírság. 

 

A sajátos építményfajták építőipari kivitelezési tevékenységét ellenőrző építésfelügyeleti 

hatóságra, csak a következő sajátos építményeknél van külön szabály: 

• közlekedési építmények (ezen belül út, vasút, légiközlekedési és hajózási építmények), 

• hírközlési építmények, 

• bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos 

építmények, 

• honvédelmi és katonai célú építmények, 

• nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények. 

A többi sajátos építményfajtánál az általános építmények kivitelezését ún. felügyelő 

építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti hatóság. 
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Szankcionálandó esetkörök 

 

Szabálytalan tevékenységek és jogkövetkezményeik valamennyi szakmagyakorlóra 

vonatkozóan  

 

szabálytalan 

tevékenység 

megnevezése 

eljáró hatóság 
szankció 

1. 2. 

továbbképzési 

kötelezettség 

teljesítésének 

elmulasztása 

területi kamara 

titkára 

a tevékenység 

folytatásának 

megtiltása  

(legfeljebb 1 évig) 

névjegyzékből 

való törlés 

adatváltozás bejelentési 

kötelezettség 

teljesítésének 

elmulasztása 

területi kamara 

titkára 

figyelmeztetés bírság  

(20 000 Ft)  

adategyeztetési 

kötelezettség 

teljesítésének 

elmulasztása 

területi kamara 

titkára 

figyelmeztetés bírság 

(20 000 Ft) 

nyilvántartási díj 

határidőben történő 

befizetésének 

elmulasztása 

területi kamara 

titkára 

figyelmeztetés a tevékenység 

folytatásának 

megtiltása 

(legfeljebb 6 

hónapig) 

a szakmai tevékenység 

folytatásához szükséges 

jogosultság 

szüneteltetése alatt 

végzett jogosultsághoz 

kötött tevékenység 

területi kamara 

titkára 

a tevékenység folytatásának megtiltása 

(legfeljebb 1 évig) 

a jogosultság 

engedélyezését követően 

merült fel olyan tény 

vagy adat, amely a 

tevékenység 

engedélyezését nem tette 

volna lehetővé 

területi kamara 

titkára 

 

a tevékenység folytatásának megtiltása és a 

névjegyzékből való törlés 

a szakmagyakorló a 

jogszabályban előírt 

jogosultsági feltételekkel 

már nem rendelkezik 

a bejelentésben valótlan 
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adatközlést és hitelesítési 

nyilatkozatot tett a 

jogszabályban előírt 

feltételekkel való 

rendelkezéséről 

 

Az építészeti-műszaki tervezéshez kapcsolódó szabálytalan tevékenységek és 

jogkövetkezményeik 

 

szabálytalan 

tevékenység 

megnevezése 

eljáró hatóság 

szankció 

1. 2. 

az építészeti-műszaki 

dokumentáció kapcsán 

kisebb szabálytalanság, 

pontatlanság, számítási 

vagy felmérési hiba, 

tartalmi hiányosság 

területi kamara 

titkára 

 

figyelmeztetés 

szakszerűtlen vagy 

valótlan tartalmú 

építészeti-műszaki 

dokumentáció 

területi kamara 

titkára az 

építésfelügyeleti 

hatóság 

megkeresése 

alapján 

figyelmeztetés 

díjfizetési kötelezettség 

nem teljesítése (bírósági 

értesítés1, nemfizetési 

jelzés2 alapján) 

területi kamara 

titkára 

a jogosultság 

felfüggesztése 

az engedély 

visszavonása 

és 

névjegyzékből 

való törlés 

jogosulatlan 

szakmagyakorlási 

tevékenység 

építésügyi hatóság közigazgatási bírság (100.000 Ft) 

építésfelügyeleti 

hatóság 

bírság3 

az engedélyezési 

dokumentáció és a 

kivitelezési dokumentáció 

összhangjának hiánya 

építésfelügyeleti 

hatóság 

bírság3 

a kivitelezési 

dokumentáció készítésére 

vonatkozó tervezési 

szerződés hiánya 

építésfelügyeleti 

hatóság 

bírság (80.000 Ft) 
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1bírósági értesítés: díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott marasztaló 

jogerős bírósági ítélet, jogerős fizetési meghagyás. A bírósági értesítéseket az OÉNY 

tartalmazza. 
2nemfizetési jelzés: a tervező írásban bejelenti a területi kamarának azt az igényét, hogy másik 

tervezővel szemben díjazásra jogosult. Ennek igazolása történhet magánokiratba foglalt vagy 

közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel, közokiratba foglalt 

kötelezettségvállalással, teljesítésigazolással vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

szakvéleményével. 
3a bírság mértékének meghatározása az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet 

alapján, a bírság számításának alapja az építési bírság egyik eleme a számított építményérték. 

 

Az energetikai tanúsítóval szemben a szabálytalan tevékenység esetén alkalmazott 

jogkövetkezmények 

 

Az energetikai tanúsító szabálytan tevékenységét a területi kamara titkára szankcionálja. A 

valamennyi szakmagyakorlót érintő, a szabálytalan tevékenységre (pl. továbbképzési 

kötelezettség nem teljesítése, nyilvántartási díj határidőben történő befizetésének elmulasztása 

stb.) vonatkozó szankciókon túlmenően a területi szakmai kamara titkára 

• figyelmeztetésben részesíti, ha az utóellenőrzés során a független ellenőrző szervezet 

által feltárt hibát az energetikai tanúsító a tanúsítvány alátámasztó munkarészben nem 

javítja ki,  

• 20 000 forint bírságot szab ki, ha az figyelmeztetés ellenére sem, javítja ki az 

energetikai tanúsítvány utóellenőrzése során feltárt hibát. 

• 20 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szab ki, ha az energetikai tanúsító az 

adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, 

• legfeljebb 6 hónap időtartamra megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását, 

ha a titkár által kiszabott bírságot a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti, 

• megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és törli az energetikai tanúsítót a 

névjegyzékből, ha az utóellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, 

hogy a tanúsítvány két besorolással eltért a tényleges értéktől. 

A törölt energetikai tanúsító a határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a 

névjegyzékbe nem vehető fel. 

 

A felelős műszaki vezetővel (FMV) és az építési műszaki ellenőrrel (ME) szemben a 

szabálytalan tevékenység esetén alkalmazott jogkövetkezmények  

 

A felelős műszaki vezetővel és az építési műszaki ellenőrrel szemben a szabálytalan 

tevékenység kapcsán jogkövetkezményt állapíthat meg a területi kamara titkára és az 

építésfelügyeleti hatóság. A valamennyi szakmagyakorlót érintő, a szabálytalan 

tevékenységre (pl. továbbképzési kötelezettség nem teljesítése, nyilvántartási díj határidőben 

történő befizetésének elmulasztása stb.) vonatkozó valamennyi szakmagyakorlót érintő 

szankciókon túlmenően a területi kamara titkára 



 

 

84 

 

• az építésfelügyeleti hatóság megkeresése alapján az összeférhetetlenségi szabályok 

megsértése miatt bírsággal sújtja FMV-t, ME-t, melynek mértéke 100 000 forinttól 

300 000 forintig terjedhet. 

• megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását legfeljebb 6 hónap időtartamra, 

ha az építésfelügyeleti hatóság az Épfbír. alapján 3 éven belül legalább 2 alkalommal 

jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, az állékonyságot, az életet vagy 

egészséget veszélyeztető állapot előidézését kivéve, 

• megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását legfeljebb 1 év időtartamra, ha 

az építésfelügyeleti hatóság 1 éven belül 2 alkalommal jogerősen bírsággal sújtotta, az 

állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézését kivéve, 

• megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását legalább 1 év időtartamra, ha az 

építésfelügyeleti hatóság az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető 

állapot előidézése miatt jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta. 

• megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és törli a szakmagyakorlót a 

névjegyzékből, ha az építésfelügyeleti hatóság az állékonyságot, az életet vagy 

egészséget veszélyeztető állapot előidézése jogsértő cselekmény miatt 3 éven belül 

ismételten jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai 

tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott.  

A törölt személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a 

névjegyzékbe nem vehető fel. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén eljárást 

kezdeményez az illetékes kamarai titkárnál, ha az építési műszaki ellenőrre vagy felelős 

műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megszegése miatt, valamint 

bírságot szab ki az alábbi szabálytalan tevékenységek kapcsán:  

 

szabálytalan tevékenység 

megnevezése 

Bírság fizetője Mentesülés lehetősége 

az építési műszaki ellenőr 

nem rendelkezik megfelelő 

jogosultsággal 

- építtető 

- építési műszaki 

ellenőr (ME) 

 

nem megfelelő jogosultsággal 

rendelkező tervező 

foglalkoztatása  

- a foglalkoztató 

építtető/kivitelező 

- tervező 

 

az engedélyezési 

dokumentáció és a 

kivitelezési dokumentáció 

összhangjának hiánya 

- tervező 

- ME 

- felelős műszaki 

vezető (FMV) 

ME szemben kiszabott bírság 

az építtetőt terheli, ha a 

jogsértést az építési naplóban 

rögzítette, építtetőt külön 

tájékoztatta, és az építtető 

ennek ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

FMV szemben kiszabott bírság 

kivitelezőt terheli, ha FMV 
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bizonyítja, hogy a jogsértésről 

a kivitelezőt tájékoztatta, és az 

ennek ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

építőipari kivitelezési 

tevékenység végzése 

kivitelezési dokumentáció 

nélkül  

- építtető 

- FMV 

- ME 

- kivitelező 

ME mentesül a bírság 

megfizetése alól, ha bizonyítja, 

hogy a jogsértést az építési 

naplóban rögzítette és építtetőt 

külön tájékoztatta. 

építőipari kivitelezési 

tevékenység végzése felelős 

műszaki vezető nélkül, ha 

ennek jogszabályi 

kötelezettsége fennáll 

- ME  

- kivitelező 

Ha alvállalkozó végez 

FMV nélkül kivitelezést: 

- fővállalkozó 

kivitelező 

- fővállalkozó 

kivitelező FMV  

- alvállalkozó 

kivitelező 

ME szemben kiszabott bírság 

építtetőt terheli, ha ME a 

jogsértést az építési naplóban 

rögzítette, építtetőt külön 

tájékoztatta, és az ennek 

ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

 

 

építési szakmunka 

végeztetése vagy végzése a 

tevékenységre előírt szakmai 

feltétel hiányában, 

foglalkoztatott személyenként 

megállapítva 

- FMV  

szakszerűtlen kivitelezés, 

ezen belül a nem megfelelő 

teljesítményű építési 

termékek vagy szerkezetek 

felhasználása, beépítése 

- FMV  

- ME  

- kivitelező 

 

ME szemben kiszabott bírság 

építtetőt terheli, ha ME a 

jogsértést az építési naplóban 

rögzítette, építtetőt külön 

tájékoztatta, és az ennek 

ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

kivitelezési dokumentációtól 

vagy ennek hiányában 

engedélyezési 

dokumentációtól eltérő 

kivitelezés 

- FMV  

- ME  

- kivitelező 

ME mentesül a bírság 

megfizetése alól, ha bizonyítja, 

hogy a jogsértést az építési 

naplóban rögzítette és erről az 

építtetőt tájékoztatta. 

Ha építtető ennek ellenére a 

szükséges intézkedést 

elmulasztotta, őt bírságolják. 

FMV szemben kiszabott bírság 

a kivitelezőt terheli, ha a FMV 

bizonyítja, hogy a kivitelezőt a 
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jogsértésről tájékoztatta, és az 

ennek ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

az állékonyságot, az életet 

vagy egészséget 

veszélyeztető állapot 

előidézése 

- FMV  

- ME  

- kivitelező 

ME szemben kiszabott bírság 

az építtetőt terheli, ha a 

jogsértést az építési naplóban 

rögzítette, építtetőt külön 

tájékoztatta, és az építtető 

ennek ellenére a szükséges 

intézkedést elmulasztotta. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szabálytalan tevékenységek 

jogkövetkezményei  

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a 

vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha a vállalkozó kivitelező 

▪ a tevékenység bejelentésére előírt feltételeket nem teljesíti, 

▪ a tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti 

hatóság az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése 

miatt három éven belül két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha a vállalkozó kivitelező 

▪ bejelenti a tevékenységének megszüntetését,  

▪ a határozott időre szóló bejelentésének hatálya megszűnik, 

▪ megszűnik, 

▪ a bírósági értesítés, vagy a nemfizetési jelzés alapján megállapított fizetési 

kötelezettségének teljesítését nem igazolta. 

o bírósági értesítés: díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott 

marasztaló jogerős bírósági ítélet, jogerős fizetési meghagyás. A bírósági 

értesítéseket az OÉNY tartalmazza. 

o nemfizetési jelzés: a vállalkozó kivitelező írásban bejelentheti az MKIK-nak 

azt az igényét, hogy másik vállalkozó kivitelezővel szemben díjazásra jogosult. 

Ennek igazolása történhet magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás 

eredményeként létrejött egyezséggel, közokiratba foglalt 

kötelezettségvállalással, teljesítésigazolással vagy a Teljesítésigazolási 

Szakértői Szerv szakvéleményével. 

▪ bírságot szab ki, ha a vállalkozó kivitelező  

▪ a tevékenységét bejelentés nélkül folytatja. (egyéni vállalkozó esetében 30.000 forint, 

gazdasági társaság esetén 200.000 forint) 

▪ az adatváltozás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta (egyéni vállalkozó esetében 

15.000 forint, gazdasági társaság esetén 100.000 forint) 

Az egy éven belül ismételten kiszabott bírság összege a kiszabható bírság 200%-a. 
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Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményeinek bemutatása példákon keresztül 

 

1. Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsán az építésfelügyeleti hatóság helyszíni 

ellenőrzése során vizsgálja, hogy az adott építményhez rendelkezésre álló építészeti-műszaki 

dokumentáció megfelel-e a jogszabályban előírtaknak: 

▪ ha az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy nem készült kivitelezési 

dokumentáció, akkor az építési folyamat szerepelőit az alábbi bírságokkal sújthatja: 

o építtetőt legfeljebb 500 ezer Ft, 

o építési műszaki ellenőrt legfeljebb 300 ezer Ft, ha az építési naplóban 

rögzítette az építési műszaki ellenőr ezt a hiányosságot, akkor mentesül a 

bírság alól, 

o fővállalkozó kivitelezőt legfeljebb 500 ezer Ft, 

o fővállalkozó kivitelezőt felelős műszaki vezetőjét legfeljebb 300 ezer Ft, 

o alvállalkozó kivitelezőt legfeljebb 300 ezer Ft, 

o alvállalkozó felelős műszaki vezetőjét legfeljebb 150 ezer Ft, 

▪ ha az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a kivitelezési dokumentáció 

szakszerűtlen vagy a tartalma valótlan, akkor a névjegyzéket vezető szervnél a 

tervezővel szemben eljárást kezdeményez, 

▪ a névjegyzéket vezető szerv etika-fegyelmi eljárást folytat le a tervezővel szemben, 

 

2. Ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során eltérnek a rendelkezésre álló 

dokumentációtól, akkor: 

▪ ha az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy az eltérés olyan mértékű, amelyhez 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárást kellett volna lefolytatni, 

▪ építésrendészeti kötelezési eljárás indul, amelynek a végén az építésügyi hatóság 

fennmaradási engedélyt ad ki + építésügyi bírságot szab ki az építtetővel szemben, 

ebben az esetben az építésügyi bírság az adott építményhez igazodik, az építésügyi 

bírságról szóló rendelet szerinti, 

▪ de emellett még az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat szereplőit az alábbi 

bírságokkal sújthatja: 

o építési műszaki ellenőr legfeljebb 200 ezer Ft, (+ legfeljebb 200 ezer Ft 

alvállalkozó kivitelező bevonása esetén), de ha az építési naplóban ezt a 

hiányosságot rögzítette az építési műszaki ellenőr, akkor mentesül a bírság alól 

és ez a bírság az építtetőt terheli 

o fővállalkozó kivitelező legfeljebb 500 ezer Ft, 

o fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője legfeljebb 400 ezer Ft, (+ 

megrendelő vállalkozó felelős műszaki vezetője legfeljebb 200 ezer Ft), de ha 

erről bizonyíthatóan a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, akkor mentesül a 

felelős műszaki vezető a bírság alól és ez a bírság a fővállalkozó kivitelezőt 

terheli, 

o alvállalkozó kivitelező legfeljebb 500 ezer Ft, 

o alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője legfeljebb 400 ezer Ft, de ha 

erről bizonyíthatóan az alvállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, akkor mentesül a 
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felelős műszaki vezető a bírság alól és ez a bírság az alvállalkozó kivitelezőt 

terheli, 

 

▪ ha az eltérés nem olyan mértékű, amelyhez építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

kell volna lefolytatni, akkor nincs az építtetőt terhelő építésügyi bírság, „csak” az 

építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat szereplőit az alábbi bírságokkal sújthatja: 

▪ építési műszaki ellenőr legfeljebb 200 ezer Ft, (+ legfeljebb 200 ezer Ft alvállalkozó 

kivitelező bevonása esetén), de ha az építési naplóban ezt a hiányosságot rögzítette az 

építési műszaki ellenőr, akkor mentesül a bírság alól és ez a bírság az építtetőt terheli 

▪ fővállalkozó kivitelező legfeljebb 500 ezer Ft, 

▪ fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője legfeljebb 400 ezer Ft, (+ megrendelő 

vállalkozó felelős műszaki vezetője legfeljebb 200 ezer Ft), de ha erről bizonyíthatóan 

a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, akkor mentesül a felelős műszaki vezető a 

bírság alól és ez a bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, 

▪ alvállalkozó kivitelező legfeljebb 500 ezer Ft, 

▪ alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője legfeljebb 400 ezer Ft, de ha erről 

bizonyíthatóan az alvállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, akkor mentesül a felelős 

műszaki vezető a bírság alól és ez a bírság az alvállalkozó kivitelezőt terheli, 

 

 

3. Ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az állékonyságot, az életet vagy 

egészséget veszélyeztető állapot jön létre, akkor: 

▪ az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja, 

▪ majd az építésfelügyeleti hatóság a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, 

▪ és még az építésfelügyeleti hatóság építési folyamat szerepelőit az alábbi bírságokkal 

sújthatja: 

o építési műszaki ellenőrt legfeljebb 800 ezer Ft (+ legfeljebb 500 ezer Ft), ha az 

építési naplóban rögzítette az építési műszaki ellenőr ezt a hiányosságot, akkor 

mentesül a bírság alól és ez a bírság az építtetőt terheli, 

o fővállalkozó kivitelezőt legfeljebb 5 millió Ft, (+ legfeljebb 1 millió Ft) 

o fővállalkozó kivitelezőt felelős műszaki vezetőjét legfeljebb 1.5 millió Ft, (+ 

legfeljebb 500 ezer Ft) 

o alvállalkozó kivitelezőt legfeljebb 3 millió Ft,  

o alvállalkozó felelős műszaki vezetőjét legfeljebb 800 ezer Ft, 

▪ az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére a névjegyzéket vezető szerv az 

építésfelügyeleti bírsággal sújtott szakmagyakorlónak 

▪ megtiltja a szakmagyakorlási tevékenységet legalább egy év időtartamra, 

▪ megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és törli a névjegyzékből a 

szakmagyakorlót, ha három éven belül kétszer sújtották építésfelügyeleti bírsággal. 
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Kapcsolat a kamara által a kamarai taggal szemben lefolytatható etikai-fegyelmi 

eljárással 

 

A szabálytalan tevékenységek kapcsán fontos különbséget tenni a kamarai tagsággal 

rendelkező és a kamrai tagsággal nem rendelkező szakmagyakorlók között. Az etikai-

fegyelemi eljárást csak a kamarai tagokkal szemben lehet lefolytatni. 

 

Kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén a kamarai taggal szemben a közigazgatási 

jogkövetkezmény mellett, a kamara etikai fegyelmi bizottsága a kamara etikai-fegyelmi 

szabályzata alapján etikai-fegyelmi eljárást is lefolytathat. E szerint a kamarai etikai-fegyelmi 

jogkövetkezmény, vagy csak önállóan, vagy pedig „halmazati büntetésként” jelenik meg. 

 

Az etikai-fegyelmi eljárás keretszabályait a kamarai törvény határozza meg, az eljárás 

részletszabályait pedig a kamara etikai-fegyelmi szabályzata fejti ki. 

A fegyelmi vétség fogalmát a törvény határozza meg, eszerint fegyelmi vétséget követ el az a 

tag, aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai szabályzatok 

rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi. Ugyanakkor nem vonható 

felelősségre a tag, ha jogszabályi rendelkezéssel ellentétes vagy attól eltérő kamarai 

szabályzati rendelkezés helyett a jogszabályi rendelkezések szerint járt el. 

A fegyelmi eljárást kezdeményezheti: 

▪ természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet  

▪ a kamara szerve, tisztségviselője, tagja, 

▪ hatáskörében eljárva a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szerv, az 

építésügyi (létesítési) és építésfelügyeleti hatóságok. 

 

A fegyelmi vétség esetén kiszabható büntetések: 

▪ figyelmeztetés, 

▪ pénzbírság, amelynek mértéke legfeljebb a kiszabás időpontjában hatályos 

szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének négyszerese, 

▪ a kamarai tisztség viselésétől való, legfeljebb egy évig terjedő eltiltás, 

▪ a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztése, 

▪ a kamarából történő kizárás. 

 

Az e-szankció alkalmazás bemutatása 

 

Az építésügy új komplex elektronikus nyilvántartási rendszere olyan központi elektronikus 

nyilvántartás, amely működését webes alkalmazások segítik, országosan egységes platformon 

működő központi rendszerre épül, és amelynek jogi alapját azÉpítésügyi Dokumentációs és 

Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet teremtette meg. A rendszer 2013. január 1-vel kezdte meg a 

működését. 
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Az építésügy körébe tartozó adatok és dokumentációk egységes elektronikus nyilvántartási 

rendszere két részből áll:  

 

1. Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, az építésügy, a 

településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelme körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és azok 

nyilvántartása, amely magában foglalja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) 

működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat 

és adatokat is. 

 

2. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), az építésügy, valamint a régészeti 

örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai 

tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és 

adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere. Az 

OÉNY rendszerében működő elektronikus alkalmazások, mint pl.: az e-építési napló, e-

bírság, e-szankció, e-tanúsítás (energetikai tanúsítás), ÉTDR, e-közmű, közfeladatok 

ellátását szolgálják. 

 

A szabálytalan tevékenység kapcsán a természetes személlyel, illetve jogi személy esetén a 

szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tagjával vagy alkalmazottjával szemben 

alkalmazott valamennyi építésügyi-, építésfelügyeleti hatósági és kamarai büntetést az OÉNY 

e-bírság, illetve e-szankció alkalmazásában egységesen és elektronikusan rögzíteni kell. 

 

Az e-szankció fogalma: 

Az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben 

alkalmazott szankciók tényének, adatainak kezelését támogató elektronikus alkalmazás. A 

szakmai kamarák (Magyar Építész Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara) és az építésügyi, építésfelügyeleti hatóságok által a kamarai tagokra kiszabott 

szankciók nyilvántartása történik e rendszerben, e szervek jogosultak tehát az adatkezelésre. 

 

Az e-bírság fogalma: 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, 

egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a 

végrehajtást követő, az OÉNY-nek adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás. Adatkezelője 

az első fokú és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok.  

 

A jogkövetkezményt megállapító hatóság, vagy a területi kamara titkára a döntését az OÉNY 

e-szankció alkalmazásban rögzített jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-

rendszerben. A jogkövetkezményeket megállapító döntés meghozatala előtt minden esetben 

köteles ellenőrizni, az e-szankció alkalmazással rögzített adatállományban, hogy az adott 

szakmagyakorlóval szemben jogkövetkezményt állapítottak-e meg. Amennyiben a 

szabályozás a fokozatosság elve alapján súlyosabb szankciót is kilátásba helyez, a 

jogkövetkezmény megállapításakor az e-szankció adatállományban rögzített valamennyi 

jogkövetkezményt figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a szankciót mely hatóság 
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vagy szerv állapította meg. 

 

Az e-szankció alkalmazás tartalmazza valamennyi szankcionált személy vagy vállalkozás/cég 

ismert azonosító adatát (pl.: nevét, adószámát, cégjegyzékszámát, címét), a megállapított 

szankció típusát, továbbá megtekinthető a hatóságok és a kamarák regisztrált felhasználói 

számára a szankciót megállapító döntés digitalizált példánya is.   

Az alkalmazásban rögzített szankciók között a szankcionált azonosító adatai, valamint 

szankció típusa, szankciót megállapító szervezet vagy idő intervallum szerint lehetséges 

szűréseket végezni.  

 

Az alkalmazással létrehozott nyilvántartás - jellegéből adódóan - személyes adatokat 

tartalmaz, ezért az adatkezelésre vonatkozó feltételeket csak törvény állapíthatja meg. A 

figyelmeztetés, a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése, valamint a képzési 

és ismételt vizsgakötelezettség előírása, mint szankció adatait 1 évig, egyéb szankciók adatait 

5 évig kezeli a rendszer. 

 

Példák: 

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által megállapított szankciók nyilvántartásba 

vétele: 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot megállapító döntések adatait, és a döntést 

az eljáró első fokú hatóság az e-bírság alkalmazásban rögzíti. Az e-bírság 

adatállományában rögzített bírság adatai automatikusan bekerülnek az e-szankció 

alkalmazás adatállományába. A hatóságok kötelesek ezt ellenőrizni, és szükség szerint 

pótolni a hiányzó adatokat.  

A nem bírság jellegű hatósági szankciók adatait az eljáró hatóság az e-szankció 

alkalmazásban, adatlap kitöltésével és a döntés csatolásával rögzíti, jogorvoslattal nem 

támadható döntés esetében a közléskor, egyéb esetben a döntés jogerőre emelkedését 

követően.  

 

2. Kamarai szankciók nyilvántartásba vétele: 

A kamarák a saját elektronikus rendszerükben hozzák meg szankció jellegű döntéseiket, 

majd a kamarai titkárok kötelesek gondoskodni az e-szankció adatállományban történő 

adatrögzítésről. A szankció nyilvántartásba vétele adatlap kitöltésével és a döntés 

csatolásával történik, jogorvoslattal nem támadható döntés esetében a közléskor, egyéb 

esetben a döntés jogerőre emelkedését követően.  

 

3. Nemfizetés jelzés nyilvántartásba vétele: 

A bíróság az építészeti-műszaki tervező, illetve a vállalkozó kivitelező nem fizetése 

tárgyában hozott jogerős ítéletéről - az ítélet kihirdetésétől számított 15 napon belül - 

értesítést küld az OÉNY üzemeltetőjének. A bírósági értesítéseknek az e-szankció 

elektronikus alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a 

beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanapon 

elvégezni, és egyidejűleg, intézkedés céljából, elektronikusan megkeresni az illetékes 

területi kamarát. 
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4. Hatáskör hiányában a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése: 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a szakmagyakorlási tevékenységre 

vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok megsértése miatt, amennyiben nem 

rendelkezik hatáskörrel, köteles elektronikus úton megkeresni a névjegyzéket vezető 

területi kamarát, és a megkeresése tényét, adatait az e-szankció elektronikus 

alkalmazásban adatlap kitöltésével rögzíteni. 

A területi kamara, az elektronikus megkeresés alapján, 30 napon belül köteles eljárást 

indítani a szakmagyakorlási tevékenységet folytató ellen, és az eljárás eredményéről a 

megkereső hatóságot értesíteni. Amennyiben az eljárása során szankciót állapít meg, azt 

az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazásban rögzíteni kell.  
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9. 

 

 

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, 

érvényesség) 

 

 

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok. 

 

Polgári jog - kötelmi jog 

A polgári törvénykönyv (röviden Ptk.) szabályozza a személyek vagyoni és személyi 

viszonyait.  A személyek alatt nem csak a természetes személyeket (embereket) kell érteni, 

hanem azokat a személyeket is, akiket a törvény jogalanyisággal ruház fel. Így a törvény 

szabályozást tartalmaz a gazdasági társaságokkal, egyesületekkel (pl. MÉSZ), alapítványokkal 

kapcsolatosan is. Ezeket a jogalanyokat nevezi jogi személynek a törvény. A jogi személyeken 

kívül jogképességgel rendelkező szervezeteknek számítanak például (korlátozott, relatív 

jogképesség formájában) a társasházközösségek. A közjogi jogalanyokra (állami és 

önkormányzati szervekre, kamarákra) jogi személyként történő elismerésük esetén 

alkalmazhatóak a Ptk. szabályai. 

 A kötelmi jogot a köznyelv elsősorban a szerződések jogaként ismeri, azonban a kötelmi jog 

a szerződések jogánál jóval több. A kötelmi jogba tartozik a szerződések jogán túl a 

jogellenes szerződésen kívül a károkozás (például: szerzői jogok jogosulatlan felhasználása), 

illetve a jogalap nélküli gazdagodás is.  

A szerződés a felek kölcsönös, egybehangzó akarat kijelentése, amelyből kötelezettség 

keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére.  

A szerződés kétoldalú jognyilatkozat, amely a felek megegyezésén alapul. 

A jognyilatkozat olyan akarat kijelentés, amely joghatás kiváltására alkalmas, vagyis képes 

arra, hogy polgári jogi vagyoni és személyi viszonyokat érdemben befolyásolja 

(megváltoztassa).    

 

A szerződések kapcsán négy „szabadság” alapelv érvényesül: 

- szerződéskötési szabadság: a felek szabadon döntik el, hogy egyáltalán kívánnak-e 

szerződést kötni,  

- partnerválasztás szabadsága: a felek szabadon döntik el, hogy kivel kívánnak  

 szerződést kötni,  

- típusválasztás szabadsága: a felek szabadon döntik el, hogy a szerződésüket, milyen 

törvény vagy jogszabály által nevesített formában kívánják megkötni. A típusszabadsághoz 

kapcsolódik az a lehetőség, hogy a felek megállapodása alapján olyan szerződés is készíthető, 

amely több a Ptk. szerint külön nevesített szerződés tartalmi elemeit is magán hordozhatja 

(vegyes szerződés.) Erre jó példák azok a tervezési szerződések, amelyek a szerzői jogra 

vonatkozó felhasználási rendelkezéseket, vagy tervezői művezetésre vonatkozó megbízási 

elemeket tartalmaznak. Egy adott szerződés minősítésénél tehát nem a címéből, elnevezéséből 

kell kiindulni; mindig a szerződés tartalma határozza meg, melyik szerződésre vonatkozó 

szabályok az irányadók,      
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- tartalom szabadsága: bár a Ptk. meghatározza az egyes szerződés típusokat és azok tartalmi 

elemeit, diszpozitív szabályozás érvényesül, vagyis a felek a szerződés tartalmi elemeitől 

egyező akarttal eltérhetnek akkor, ha azt a törvény kifejezetten nem tiltja. Ez azt jelenti, hogy 

a felek szabadon határozhatják meg a szerződés tartalmát.  

 

E szabadságokat összefoglaló néven szerződési szabadságnak nevezzük.  Az egyes 

szabadságokhoz azonban korlátozások is fűződnek. 

Ezek a következőek lehetnek:   

− szerződéskötési kötelezettség (szerződéskötési szabadság korlátozása) = a létrehozás 

szabadsága alóli kivétel (pl. versenyeztetési eljárásban).   

Ha a fél nem hajlandó megkötni a szerződést, belép a jog akaratpótló funkciója, a 

szerződést a bíróság is létrehozhatja, tartalmát megállapítja. 

− típuskényszer (típusszabadság)  

A típusszabadság elve alapján mindenki olyan szerződéssel valósítja meg a céljait, 

amilyen szerződéssel akarja. A szerződési típusszabadságot csak kivételesen, 

közérdeket védő okból lehet korlátok közé szorítani és érvényességi feltételként 

előírni. Mégis, vannak olyan területek, ahol elkerülhetetlen a tipizálódás és az 

áttekinthetőség, ilyen az építőipar is. Itt az ellenőrizhetőség, a gazdasági és 

szakszerűségi szempontból a típuskényszer ma is indokolt. 

− diszpozitivitás (a tartalom szabadságának korlátai)  

A tartalom megállapításának szabadságát korlátozni lehet jogszabályi tilalmakkal és 

engedélyhez kötéssel, esetleg kötelező tartalmú elemek előírásával (pl. ha a szerződés 

létrejötte hatósági engedélyhez van kötve, akkor a felek akaratnyilatkozatának 

joghatálya fel van függesztve addig, míg azt be nem szerzik) 

 

A szerződés alakja 

Főszabály szerint a szerződések formátlanok, vagyis a szerződések létrehozása nincs 

meghatározott alakhoz kötve. Ettől jogszabály vagy a felek egyező akarattal eltérhetnek. 

Eszerint, ha jogszabály külön alakszerűséget (pl.: írásbeliség, közokirat, teljes bizonyító erejű 

magánokirat) nem kíván meg, a szerződést bármely formában, szóban, írásban vagy ráutaló 

magatartással is létrehozhatják. Ráutaló magatartással jön létre például a szerződés, ha valaki 

egyszerűen nekiáll a szolgáltatás teljesítésének.  

A legjellemzőbb alakiság, amelyet a jogszabály előír, illetve amelyet a felek egyező akarattal 

elhatároznak, az írásbeliség. Emiatt a Ptk. Az írásbeli alakiságot külön kiemelten 

szabályozza. Ha jogszabály vagy a felek ez irányú megállapodása kötelező írásbeli alakot 

rendel, akkor a szerződés csak e formában lesz érvényes. Ilyen esetekben azonban a szerződés 

módosítása, megerősítése, visszavonása, megtámadása és megszüntetése is csak írásban 

érvényes.  

Fontos kiemelni: akkor lehet írásban foglaltnak tekinteni érvényesen a szerződést, a 

jognyilatkozatot, ha azt a szerződő felek legalább magánokirati formában aláírták.  

Magánokiratról beszélhetünk, ha: 

a) a kiállított okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú aláírásával igazolja, hogy a nem saját kezűleg írt iratot a fél előttük írta alá 

(tanúk neve és lakóhelye szükséges), 
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c) a kiállító aláírása vagy kézjegye bíróilag, vagy közjegyzőileg hitelesítve van, 

d) gazdálkodó szervezet által kiállított okiratot szabályszerűen aláírták (lásd címpéldány) 

e) ügyvéd az általa készített okirat  

− ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okiratot előtte írták alá, vagy az aláírást 

sajátjukként ismerték el, 

− a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt okirat tartalma az ügyvéd által 

készített elektronikuséval megegyezik. 

f) elektronikus okiraton a kiállító 

− minősített elektronikus aláírást, vagy 

− minősített tanúsítványon alakuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett 

el. 

Az építésügyben a jogalkotó már szinte teljes körűen előírta az írásbeliséget.  

Kötelező az írásbeli forma:  

a) a tervezési szerződés, tervezői művezetési szerződés, 

b) az építési kivitelezési szerződés, 

c) a szakértői szerződés, 

d) építési műszaki ellenőri szerződés, 

e) a felelős műszaki vezetői szerződés, valamint 

f) az energetikai tanúsító szerződés esetében is.  

 

Az építésügyi szakmagyakorlás szerződéseire alkalmazandó jogszabályok  

Az építésügyi szakmagyakorlás a tevékenységek széles körét öleli fel, így szerteágazók azok a 

jogviszonyok is, amelyek így kialakulnak. A vállalkozási és megbízási szerződések alapvető 

szabályai a Ptk-ban találhatók, hatással vannak azonban rá az építésügyi ágazatért felelős 

minisztérium által előkészített más jogszabályok is. Alkalmazni kell tehát:  

a) a szerződések általános szabályait (új Ptk.), 

b) a megbízási/vállalkozási szerződés közös szabályait (új Ptk.), 

c) tervezői, építési kivitelezési szerződésnél azok Ptk. szabályait, továbbá 

d) valamennyi szakmagyakorláshoz kötődő szerződés Étv-ben, illetve annak végrehajtási 

rendeleteiben (Épkiv. és Szakgyr.) meghatározott tartalmi és formai követelményeit.  

 

A szerződések tartalmi követelményei – hiányzó tartalom 

Amikor külön jogszabály a szerződés valamelyik tartalmi elemét kötelezően meghatározza, a 

szerződés a jogszabállyal előírt tartalommal jön létre. Fontos kérdés: mi történik, ha a 

jogszabály a hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát megváltoztatja (pl. 

módosul a szerződés mellékletét képező tervezési program tartalmi követelménye.) Ilyenkor 

ez a jogszabály által meghatározott tartalom is a folyamatban lévő szerződés részévé válik, 

vagyis teljesítéskor figyelemmel kell lenni rá, ugyanakkor, ha ez valamelyik fél lényeges jogi 

érdekét sérti, kérheti a szerződés módosítását, vagy a szerződéstől elállhat. 

Amennyiben a jogszabály kötelező tartalmi elemet határoz meg, és felek e kötelező tartalmi 

elem nélkül kötik meg a szerződést, akkor a szerződés akár semmis is lehet. A semmisség az 

érvénytelenség legsúlyosabb formája. A semmis szerződés a szerződés megkötésének 

időpontjától érvénytelen, vagyis már a szerződés megkötésének időpontjában sem vált ki 
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joghatást. A semmisséget a bíróság hivatalból veszi figyelembe, nincs szükség külön eljárás 

megindítására. 

Az építési folyamatban sokáig megszokott gyakorlat volt az írásbeliség vagy a részletes 

tartalom meghatározásának mellőzése, ezért ma rendkívüli károkat okozna a formai hibás 

szerződések érvénytelensége. Így a jogszabályi tartalmi elemek nélkül létrejött szerződésnél 

számos kiegészítő szabály érvényesül. 

 A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A 

szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges- és a jogszabály vagy bármelyikük által 

lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített 

kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen 

kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem 

kívánja megkötni. 

A hiányzó tartalom kisegítő szabályai: 

Ha a szerződés létrejött, de a felek az ellenszolgáltatás mértékét nem határozták meg 

egyértelműen, vagy ellenszolgáltatásként piaci árat kötöttek ki, a teljesítési helynek megfelelő 

piacon a teljesítési időben kialakult középárat kell megfizetni. 

Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez. 

A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti 

kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A 

szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés 

alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás ( pl. Kamarai 

Díjszámítási Szabályzat), kivéve, ha annak alkalmazása a felek között - korábbi kapcsolatukra 

is figyelemmel - indokolatlan volna.  

 

Az építésügyi szakmagyakorlás szerződései 

Az építésügyi folyamat résztvevői elsősorban vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján 

látják el feladatukat, de nem ritka a vegyes szerződés sem. 

Vállalkozási szerződések: 

- tervezési szerződés (Ptk., Étv., Épkiv., Szakgyr.) 

- építési kivitelezési szerződés (Ptk., Étv, Épkiv.) 

Megbízási szerződések: 

- tervezői művezetői megbízás (Ptk.) 

- szakértői szerződés (Ptk., Étv., Szakgyr.) 

- építési műszaki ellenőri szerződés (Ptk., Szakgyr.) 

- felelős műszaki vezetői szerződés (Ptk., Szakgyr.) 

Megbízással vegyes vállalkozási szerződések: 

- energetikai tanúsítói szerződés (Szakgyr.) 

- művezetéssel vegyes tervezési szerződés (Ptk., Étv., Épkiv., Szakgyr.) 

- tervellenőri szerződés (Ptk.) 

Egyéb szerződéstípusok: 

- konzorciumi szerződés 

- felhasználási szerződés (Szjr.) 

- munkaszerződés (Mjr.) 
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Az egyes szerződéstípusok elhatárolása 

Fenti szerződéstípusok a gyakorlatban sokszor nem tisztán, hanem ún. vegyes szerződés 

formájában jelennek meg. Például a tervezői szerződésben sokszor rendelkezünk szerzői 

jogokról, vagy tervezői művezetésről is. 

A vállalkozási és megbízási szerződés elsősorban a felelősség szempontjából mutat lényeges 

különbséget, mivel a vállalkozási szerződés ún. eredménykötelem. Ez azt jelenti, hogy a 

szerződés tárgya például tervezési szerződésnél valamely műszaki-gazdasági tervezőmunka, 

építési szerződésnél valamely építési-szerelési munka eredményes elvégzése. 

A megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A megbízott 

feladata tehát, hogy a rábízott tevékenységet megfelelő gondossággal, a megbízott érdekeinek 

megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján teljesítse. Például a tervezői művezetés 

teljesülhet abban az esetben is, ha a megbízott nem éri el a megbízó által megkívánt 

eredményt (mert a kivitelező a tervezői művezető felhívása ellenére a tervtől eltérően valósítja 

meg az építményt.) 

Összefoglalóan kimondhatjuk, hogy a megbízás ún. gondossági kötelem, a vállalkozói 

szerződés pedig eredménykötelem.  

Fontos kérdés még a megbízási és a munkaszerződés elhatárolása. Ennek gyakorlati 

jelentősége sokszor abban áll, hogy a felek a munkavégzést a többletterhektől való szabadulás 

miatt megbízási szerződéssel próbálják leplezni. Amennyiben azonban az ilyen megbízás 

tartalma inkább a munkaszerződésre jellemző, burkolt munkaviszonyról beszélhetünk. A két 

jogviszony leglényegesebb különbsége a felek egymás közti viszonyában rejlik. 

A munkaviszonyt a megbízástól megkülönböztetik a munkavállaló törvénybe foglalt 

kötelezettségei: például, hogy a munkát adott helyen, adott időben rendszeresen végezze stb., 

illetve a munkáltató és munkavállaló között szoros, alá-fölérendeltségi függő viszony van. A 

munkáltatónak kiterjedt utasítási és ellenőrzési joga van, a munkavállaló pedig általában 

személyesen köteles a munkát végezni. Különbség van a díjazásban is: munkaviszony esetén 

a munkavállaló rendszeres díjazásban részesül, a megbízási díj pedig részteljesítéshez, vagy 

teljesítéshez kötődik. 

A konzorciumi szerződések megjelenése Magyarországon az Európai Uniós támogatási 

rendszerhez kötődik. Ha ugyanis egy adott támogatási forrás felhasználására a pályázaton 

nyertes szervezetekkel kötött támogatási szerződés keretében kerül sor és az adott projektet 

nem egyetlen szervezet végzi, azoknak egymással együttműködési megállapodást kell kötni. 

A konzorciumi szerződés nem tekinthető önálló szerződéstípusnak, hanem egy olyan 

magánjogi megállapodásnak, amelyben a szerződő felek közötti együttműködés szabályait 

határozzák meg. Ezért gyakran nem is konzorciumi szerződés elnevezést, hanem a tényleges 

tartalomnak jobban megfelelő együttműködési megállapodás kifejezést használják a szerződés 

megkötésekor, és az új Ptk. rendelkezéseire annyiban kell figyelemmel lenni, amennyiben az 

kizárja annak lehetőségét, hogy a felek eltérjenek annak rendelkezéseitől. 

 

Szerződéses biztosítékok 

 

A szerződő feleket a szerződés kötelezi, ezért abból indulunk ki, hogy a felek a szerződést 

teljesíteni is fogják.  
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Kérdés: mi van akkor, ha valamelyik szerződő fél nem képes teljesíteni a szerződést, vagy 

később vonakodik a szerződést teljesíteni anélkül, hogy ehhez joga lenne, azaz nincs a 

szerződéskötést követően beálló olyan körülmény, ami jogosíthatná szerződés módosításra?  

A szerződések joga lehetővé teszi olyan többletkötelezettségek beépítését, amely serkenti a 

feleket a fennálló szerződésük teljesítésére. Ezeket hívja a régi Ptk. szerződést biztosító 

mellékkötelezettségeknek, amiket az új Ptk. szerződés megerősítéseként ill. biztosítékokként 

szabályoz.  

A felek a szerződés megkötésével meghatározott célt (pl. építmény kivételezését, 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítését) kívánnak elérni, az egyes szerződésekre 

vonatkozó szabályok végső célja is ennek elősegítése. A Ptk. ezért lehetővé teszi, hogy a 

szerződés teljesítéséhez fűződő fontos érdekek érvényesülését a felek bizonyos 

szerződésszegéshez fűződő szankciók vagy jogok, kötelezettségek elvesztésének kilátásba 

helyezésével is elősegítsék. Minden olyan eszköz alkalmas a szerződés biztosítására, amely 

hatékonyan ösztönöz a jövőbeni szerződésszegéstől való tartózkodásra. A szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek tehát nemcsak az alábbiakban felsorolt formákban érvényesíthetők, a 

felek a szerződés biztosításának más - jogszabályba nem ütköző - módjában is 

megállapodhatnak.  

Az építési jogban a legfontosabb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a következőek:  

 

A kötbér 

A kötbér a vállalkozási, ezen belül tervezési, illetve építési szerződéseknél kiemelkedő 

szerepet tölt be. Kötbérrel a teljesítés gyakorlatilag bármilyen szerződés esetén bármilyen 

felek között biztosítható. A kötbérrel kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Kötbért a felek, megállapodásuk alapján a 

szerződésben köthetnek ki.   

A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett 

szerződésszegéséből kára származott-e. A kötbér kárátalány jellegű, tehát attól függetlenül is 

jár, hogy keletkezett-e tényleges kár. Ha valaki kötbért követel, vagy kötbért fizet, a kötbér 

fizetési kötelezettsége maximuma erejéig nem kell bizonyítania a kár tényét, illetve a kár 

összegszerűségét, hanem a megállapodott kötbér akkor is jár, ha nem merült fel kára, vagy 

nem annyi kára merült fel a jogosultnak, hiszen van egy megállapodás, ami alátámasztja a 

kötbérfizetést. Ha a jogosultnak van annyi kára, hogy meghaladja a kötbért, akkor a kötbért 

meghaladó kárát a jogosult érvényesítheti kártérítésként. Ekkor a kártérítési igény 

érvényesítése miatt nemcsak a kötbért meghaladó kárát, hanem a teljes kárát kell bizonyítania, 

és a kötbér és bizonyított teljes kár közötti különbséget kártérítésként érvényesítheti.  

A kötbérnek négy alapfajtáját különböztetjük meg az alábbiak szerint, de nem kizárt további 

szerződésszegésre vonatkozó kötbér kikötése sem (pl. minőség): 

1. késedelmi kötbér 

2. meghiúsulási kötbér 

3. hibás teljesítésre vonatkozó kötbér 

4. szerződésszegés esetére kiköthető kötbér 

A szerződés meghiúsulása vagy nem teljesítésére kikötött kötbér érvényesítése kizárja azt, 

hogy a jogosult emellett a teljesítést egyidejűleg követelje. Ha viszont teljesítést követel, 
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akkor ezzel egyidejűleg az ilyen jellegű kötbérre nem tarthat igényt. Ha a meghiúsulási kötbér 

nem fedezi a teljesítés elmaradása miatti teljes kárigényt, természetesen az ezen felüli összeg 

még igényelhető. 

Késedelmi kötbér, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése ugyanakkor nem 

mentesít a teljesítés alól. A kötbér ez esetben akkor is követelhető, ha a jogosultnak kára nem 

merült fel. A jogosult érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, a kötbér összegét azonban a 

kártérítésbe be kell számítani. Ha pénztartozás késedelmes fizetésére kötik ki a kötbért, akkor 

a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni. 

A kötbér összegét a bíróság mérsékelheti, amennyiben a szerződésben túlzott mértékű kötbért 

kötöttek ki a felek.  

Kötbér után kamat kikötése semmis. Az esedékessé vált kötbér után azonban a kötelezett 

késedelmi kamatot köteles fizetni.  Mivel kötbérfizetéssel is lehet késedelembe esni, ilyenkor - 

mint minden más fizetési kötelezettség esetében is - késedelmi kamatot kell fizetni. 

 

Szavatosság - garancia 

A szerződések hibás teljesítésével összefüggő fogalom a garancia, amely elsősorban 

köznyelvi és nem jogi kifejezés. Jogi megfelelője, az ún. kellékszavatosság.  

Az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönösen szolgáltatásokkal tartoznak, a 

kötelezett (pl. vállalkozó kivitelező, tervező) a hibás teljesítésért kellékszavatossággal 

tartozik. Ilyenkor a jogosult választása szerint sorrendben az alábbi igényekkel léphet fel: 

a) kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha  

- annak teljesítése lehetetlen, vagy 

- a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, 

b)  árleszállítást igényelhet,  

c)  a kötelezett a hibát a maga költségére kijavíttatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha  

- a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy  

- nem tudja megfelelően teljesíteni, vagy  

- ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt (érdekmúlás).  

Jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak. Áttérni lehet másik szavatossági jogra, 

azonban a jogosult meg kell, hogy térítse az ezzel okozott kárt, kivéve, ha az áttérésre a 

vállalkozó adott okot, vagy az egyébként indokolt volt. 

A szavatossági igény a teljesítéstől számított 1 év alatt, ingatlan esetében 5 év alatt évül el. 

Ennél hosszabb elévülési időben a felek megállapodhatnak. A kicserélésnél vagy kijavításnál 

érintett résznél az elévülés újra kezdődik.  

A kellékszavatosság szabályait akkor kell alkalmazni, amikor az építési folyamatban nyújtott 

szolgáltatásban jogszabály vagy a felek szerződése kötelező jótállást nem ír elő, vagy annak 

ideje előbb eltelt, mint a szavatossági idő. Tervdokumentációk esetében a tervező 

főszabályként kellékszavatossággal tartozik, de nincs akadálya szigorúbb, jótállási felelősség 

kikötésének sem. 

 

A jótállás 

Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles, ennek időtartalma alatt a felelősség 

alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállás 
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alapján a kötelezett a törvényben foglaltaknál szigorúbb felelősséggel tartozik a 

szerződésszerű teljesítésért.  

A jótállást jogszabály, vagy ennek hiányában a felek megállapodása keletkezteti.  

Ha jótállást jogszabály ír elő, egyben meghatározza annak legkisebb kötelező mértékét is. 

Természetesen ettől a felek a megrendelő javára a szerződésben eltérhetnek. Semmis az a 

megállapodás, amelyik a rendeletben foglaltaktól a megrendelő hátrányára tér el. Az 

érvénytelen megállapodás helyébe a jogszabály rendelkezései lépnek. 

 

A jótállási igény a jótállási idő alatt érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének 

a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban 

tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, 

ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

Az építőiparban külön jogszabály írja elő a lakásépítésre, valamint az egyes javító-

karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás szabályait. A jótállás kötelezettje az 

építési-szerelési munkát elvégző vállalkozó, jogosultja a megrendelő, majd a lakástulajdonos.   

Jótállási idő alatt a tulajdonjog átruházástól független a jogosult személye, vagyis a kötelezett 

ez esetben harmadik személlyel szemben is helyt kell álljon. Jótállási jogokat az építmény 

tulajdonosa (azt megelőzően a megrendelő) a vállalkozóval, vagy az általa javításra kijelölt 

személlyel szemben érvényesítheti a birtokában lévő jótállási jeggyel. A jótállási jegyet 

lakásonként kell külön-külön kiállítani a jogszabályban foglalt tartalommal és a jogosultnak 

átadni. A jegy szabálytalan kiállítása, vagy az, hogy nem adták át a jogosultnak, nem teszi 

érvénytelenné a jótállási kötelezettséget. Ilyenkor azonban külön bizonyításra szorul, hogy a 

jótállási idő még nem telt le, és ki a jótállásra kötelezett szervezet. 

A jótállási jegy hibás kiállítása vagy kiállításának elmulasztása esetén a Fogyasztóvédelmi 

Hatósághoz lehet fordulni. 

Jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Az újonnan épített lakásoknak, lakóépületeknek, közhasználatú építményeknek a rendelet 

mellékletben meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes 

termékeire és anyagaira, az alábbi táblázatban összefoglalt, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezésének időpontjától számított időtartamú jótállás vonatkozik: 

 

Három évig tartó jótállás Öt évig tartó jótállás Tíz évig tartó jótállás 

lakások és lakóépületek lakások-, lakóépületek és 

közhasználatú építmények 

lakások- lakóépületek és  

közhasználatú építmények 

a lakóépület alapjai, fal- és 

födémszerkezetei 

Tetőhéjalások Teherbíróvá tett talajok 

 

a lakások burkolatai (ideértve 

a festést, a mázolást, 

tapétázást is), 

Válaszfalak Alapozási szerkezetek 

 

a lakóépület nyílászáró Csapadékvíz és használati víz Teherhordó vázak 
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szerkezetei, korlátjai és 

mellvédjei 

elleni szigetelés  

a lakóépület kéményei Nyílászáró szerkezetek  Födémek (burkolatok, 

álmennyezetek, bevilágítók 

nélkül: a szerelt 

födémszerkezetek kivételével) 

a lakóépület tetőzete és az 

azon levő tetőfelépítmények 

Szerelt tér elhatároló fal- és 

födémszerkezetek 

álmennyezetek,  

Fedélszerkezetek 

(fedélhéjazat, hőszigetelés 

stb. nélkül 

a lakóépületen levő 

ereszcsatornák és esővízlefolyó 

vezetékek 

Csapadékvíz elvezetés 

szerkezetei 

Függőleges teherhordó- és 

térelhatároló szerkezetek 

(burkolatok, felületképzések, 

nyílászárók nélkül a szerelt 

külső térelhatároló 

falszerkezetek kivételével 

a lakóépület szigetelése és a 

külső vakolat 

Vakolatok, burkolatok, 

felületképzések (a mázolás, a 

belső falfestés, a meszelés és 

a tapétázás kivételével 

Szellőzőkürtők, kémények 

(béléselemek nélkül 

tetőterasz, 

 

Klíma és szellőző 

berendezések 

 

Talajvíz és talajnedvesség 

elleni szigetelések 

 

pince- és padlástérség vagy 

tüzelőtároló 

Szabadon vezetett 

épületgépészeti csővezetékek, 

berendezések 

 

Épületgépészeti csővezetékek, 

talajba kerülő (a szabadon 

vezetett épületgépészeti 

csővezetékek kivételével) 

vezetékek 

 

kapualj Elektromos tápvezetékek, 

jelző vezetékek, hálózatok 

 

Az építményhez szerkezetileg 

csatlakozó külső 

létesítmények 

 

lépcsőház Villámvédelem 

 

 

folyosók és függőfolyosók Felvonók 

 

 

központi berendezések 

helyiségei 

  

mosókonyha   

szárítóhelyiség   

gyermekkocsi- és 

kerékpártároló helyiség 

  

hulladéktároló helyiség   
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gépkocsitároló helyiség 

(garázs, teremgarázs) 

  

 

Vonatkozó hatályos jogszabályok: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (új Ptk.) 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendet az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) 

266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről (Szakgyr.) 

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról  

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 
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10. 

 

Az örökségvédelemről 

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter felelős az építésügyi szabályozásért  

19.§ A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége 

keretében 

a) előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai 

kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra 

vonatkozó jogszabályokat, 

b) irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az 

állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét, 

c) gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi 

Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a 

miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. 

27.§ (1) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a 

kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális 

javakra vonatkozó jogszabályokat. 

(2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében 

a) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos 

céljait, feladatait és követelményrendszerét, 

b) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, 

nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a 

régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek 

meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről, 

c) a kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel 

együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami 

feladatokat, 

d) közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a 

műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek 

meghatározásában, 

e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével 

kapcsolatos feladatokat. 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 

rendelkezése szerint a kulturális örökség védelmének keretében a védelem összehangolását és 

irányítását, ágazati felügyeletét, továbbá a kulturális örökség védelmével összefüggő 

feladatokat ellátó, kormányrendeletben meghatározott eljáró hatóságokat a kulturális örökség 

védelméért felelős miniszter (azaz jelenleg a Miniszterelnökséget vezető miniszter) irányítja. 

Az Étv. kapcsolódó fogalom-meghatározásai és előírásai: 

a) építészeti érték: az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti, 

építőművészeti, műszaki-tudományos), építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban 

megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom – ezen belül a helyi közösségek – 

identitása és alkotóképessége fejeződik ki; [2.§ 32.] 

b) építészeti örökség: az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek 

(építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége – annak minden beépített 

alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt; [2.§ 33.] 
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c) helyi építészeti értékvédelem: a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, 

védetté nyilvánítása, fenntartása és védelmének biztosítása; [2.§ 34.] 

 

Étv. 6/A. §  (1) E törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - jogszabályban 

meghatározott körben és az ott meghatározottak szerint: 

a)  a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) 

aa) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a 

településkép, a rálátás és kilátás védelmét, továbbá meghatározza a település 

területfelhasználásához az építményekben létesíthető rendeltetések körét és a 

reklámok elhelyezésére vonatkozó követelményeket, 

 

Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése 

akkor folytatható, ha: 

da) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot, a szabályozási 

tervet), 

db) az országos településrendezési és építési követelményeket és 

dc) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági – így az örökségvédelmi 

engedélybe vagy előzetes örökségvédelmi nyilatkozatba foglalt – előírásokat 

megtartják. 

Az Étv. 33.§ szerint a tervező felelős – többek között – az általa készített építészeti-műszaki 

tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós 

állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti 

és természeti örökség megóvásáért és a tervdokumentáció készítésében (részben vagy 

folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és 

jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, közöttük az egyeztetések 

koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerint a tervezési program tartalmazza a tervezési 

feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a 

tervezés tárgyától függően ismertetni kell – műemlékek esetén – többek között az értékleltár 

és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat. 

A tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. 

A 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti „É” (építészeti tervezési) szakmagyakorlási 

területi jogosultság kiterjed a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, 

valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű 

területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új 

építmény létesítésére és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításra is; azonban az 

építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított egyes építészeti 

tervezési jogosultságok (É2, K2, É3, ÉKE, ÉK) ezekre nem terjednek ki. A meghatározott 

szakmagyakorlási területi jogosultságon belül – így pl. az „É” (építészeti tervezési) 

szakmagyakorlási területi jogosultságon belül – a területi kamara (az országos kamara 

szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint) szakmai címeket adhat a kamarai tagsággal 

rendelkező kérelmezőknek. A szakmai címek nem eredményeztetnek újabb jogosultságot, 

azonban a szakmagyakorlók névjegyzékében – a megbízók orientálása céljából – feltüntetésre 
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kerülnek. „Műemlékek területén gyakorlott” címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal 

rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérhet, aki 

rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és igazolja műemléki védelem alatt 

álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében legalább három tevékenység 

elvégzését:  

a) építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, 

b) építési munkák felelős műszaki vezetése, 

c) építési munkák műszaki ellenőrzése. 

 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési engedélyhez kötött építési tevékenység 

esetén, ha: 

a) az műemlék építményt érint,  

b) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,  

c) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, 

d) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy tárgyát képezi, vagy 

e) a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján építtetői fedezetkezelő 

működik közre. 

A meghatározott szakmagyakorlási területi jogosultságon belül a területi kamara (az országos 

kamara szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint) szakmai címeket adhat a kamarai 

tagsággal rendelkező kérelmezőknek. A szakmai címek nem eredményeztetnek újabb 

jogosultságot, azonban a szakmagyakorlók névjegyzékében, a megbízók orientálása céljából 

feltüntetésre kerülnek. „Műemlékek területén gyakorlott” címet az a szakmagyakorlási 

jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr 

kérhet, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és igazolja műemléki 

védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében legalább három 

tevékenység elvégzését:  

a) építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, 

b) építési munkák felelős műszaki vezetése, 

c) építési munkák műszaki ellenőrzése. 
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11. 

 

A kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a kamarai etikai-fegyelmi eljárás 

ismerete 

 

A fegyelmi eljárást szabályozó előírások dokumentumai 

A területi kamara a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 

szóló 1996. évi LVIII. törvény (továbbiakban Kam. tv.) 3. §-a alapján tagjaival szemben első 

fokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le. A Kam. tv. 8. § (3) bekezdése az etikai-fegyelmi 

bizottság feladatát határozza meg, amikor azt mondja, hogy a bizottság „a kamara 

alapszabályában, valamint etikai-fegyelmi szabályzatában meghatározott módon 

közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában és ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyeket e törvény, illetve a kamarai szabályzatok a hatáskörébe utalnak.” Az országos 

kamara önigazgatási feladatkörében megalkotja az etikai-fegyelmi szabályzatot, illetve eljár a 

másodfokú etikai-fegyelmi ügyekben. 

A kamara tagjának kötelezettsége a Kam. tv. 29. § (1) bekezdésének c pontja alapján, hogy 

„szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szakmai 

követelményeknek és a kamara által megállapított etikai szabályoknak megfelelően végezze.” 

 

A fegyelmi és az etikai vétség fogalmai 

A Kam. tv. VII. Fejezete szól magáról az etikai-fegyelmi eljárásról. Itt található az etikai-

fegyelmi vétség fogalma is: „fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az e törvény hatálya alá 

tartozó tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai szabályzatok 

rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi.” A jogszabályok primátusa, azon 

belül is a Kam. tv. elsőbbsége jelenik meg az idézett rendelkezés második felében, amikor 

mentesíti a felelősség alól a kamarai tagot a törvény, ha a jogellentétes vagy a jogszabályoktól 

eltérő kamarai szabályzati rendelkezés helyett a jogszabályi rendelkezések szerint járt el. 

A jogszabályi rendelkezést egészíti ki a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Kódexe 

(továbbiakban kódex). A kódex alapján nem etikus, azaz etikai vétségnek minősül minden 

olyan rosszhiszemű, illetve hanyag magatartás, viselkedéskultúra, amely a társadalom anyagi 

és szellemi javait károsítja, az értékteremtést gátolja, vagy elmulasztja, továbbá amely nem 

elégíti ki az ügyfél, a megrendelő, vagy a munkaadó igényeit. Etikai vétségnek minősül a 

Kódexben részletezett minden olyan rosszhiszemű, illetve hanyag magatartás, amely az 

említett értékteremtést felróhatóan károsítja, gátolja, vagy elmulasztja. Azaz etikai vétséget 

követ el az a kamarai tag, aki a Magyar Mérnöki Kamara Etikai – Fegyelmi Szabályzatában 

foglalt előírások valamelyikét szándékosan, vagy gondatlanul megszegi. 

 

Az eljárás megindításának szabályai 

 

A Kam. tv. 34/C. §-a tartalmazza az illetékességi és hatásköri szabályokat, eszerint a 

fegyelmi eljárást első fokon a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa, 

másodfokon az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa folytatja le. 

Illetékessége tehát mindig az eljárás alá vonandó tagot nyilvántartó területi mérnöki 

kamarának van, míg a területi kamara hatásköre csak az első fokra terjed ki, az országos 
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kamarának illetékessége az egész ország területére kiterjed, de csak másodfokon, mert csak 

másodfokú eljárásra illetékes. 

Az eljárás megindításának alapja a panasz, amelynek szabályait a Kódex tartalmazza, 

összhangban a Kam. törvénnyel, azaz az eljárás írásbeli panasz bejelentéssel 

kezdeményezhető annál a területi kamaránál, ahol a panaszolt kamarai tagságát, illetve 

szakmagyakorlási jogosultságát nyilvántartják. A részletes szabályokat is a Kódex állapítja 

meg: „a panaszt a területileg illetékes kamara etikai-fegyelmi bizottsága elnökének kell 

címezni és a területileg illetékes kamarához kell benyújtani.” 

A megkezdett etikai - fegyelmi ügyet annál a területi kamaránál kell befejezni, ahol az eljárás 

indult, függetlenül attól, hogy a panaszolt az eljárás közben más területi kamara tagjává vált. 

 

Az eljárás kezdeményező köre 

 

A fegyelmi eljárást kezdeményezők körét a Kam. tv. 35. §-a tartalmazza. Három nagy 

csoportot képezve, egyrészről jogosult bármely „természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: panaszos)”, 

másrészről „a kamara szerve, tisztségviselője, tagja”, végül „hatáskörében eljárva a 

szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szerv, az építésügyi (létesítési) és 

építésfelügyeleti hatóságok.” 

Az eljárás kérelemre (panasz) indul, azonban a kérelmező kiesésével, azaz a panasz 

visszavonásával az eljárás hivatalból is folytatható, ezt mind a Kam. tv., mind a Kódex 

tartalmazza. „35. § (3) A panasz visszavonása a fegyelmi eljárás lefolytatását nem 

akadályozza.” „2.3.4. A panasz visszavonása az eljárás lefolytatását nem akadályozza.” 

Panasznak akkor van helye, ha a panaszos álláspontja szerint a panaszolt szándékosan, vagy 

gondatlanul megsértette a Kódexben foglaltakat. 

 

A jogbiztonság érdekében a Kam. tv. tartalmazza az eljárás elévülésének intézményét, amikor 

azt mondja, hogy nem lehet fegyelmi eljárást indítani, „ha azt a területi kamara a 

kötelezettségszegésről szóló panasz beérkezésétől, hivatalból megindított eljárás esetén a 

jegyzőkönyv felvételétől számított három hónapon belül nem indította meg vagy az 

elkövetéstől számított két év eltelt.” E határidők számítására tartalmaz egy kiegészítő 

rendelkezést, amely egyúttal összekapcsolja a fegyelmi eljárást a büntetőjogi eljárásokkal. 

„Ha a cselekmény miatt büntetőeljárás indult, és az nem végződött felmentéssel, a három 

hónapos határidőt a jogerős határozatnak a kamarával való közlésétől, a kétéves határidőt 

pedig az eljárás jogerős befejezésétől kell számítani.” 

 

Az eljárás résztvevői 

 

Az eljárás résztvevői szintén csoportosíthatók, egyrészről az eljáró szerv és az ügyfelek 

szempontjából, másrészről az ügyfelek is feloszthatók panaszosra és panaszoltra. Mint az 

eljárást kezdeményezőnél már láttuk a panaszos szintén tovább bontható. A hatásköri és 

illetékességi szabályoknál már szintén láttuk, hogy az eljáró szerv első fokon a területi kamara 

etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa, másodfokon az országos kamara etikai-

fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa.  
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Etikai-fegyelmi bizottság a Kódex alapján a kamara egy olyan független, választott 

tisztségviselőkből álló bizottsága, amely a panaszos által előterjesztett panasz tárgyában dönt. 

Ennek rész szerveként definiálható maga az eljáró tanács, azaz az etikai – fegyelmi tanács 

az etikai-fegyelmi bizottság tagjaiból az etikai-fegyelmi bizottság elnöke által a befogadott 

panasz eldöntésére kijelölt és meghatározott összetételű testület. Az etikai-fegyelmi ügyeket – 

legalább 5 főből álló – választott etikai-fegyelmi bizottság bírálja el első és másodfokon. A 

bizottságok minden más kamarai testülettől és tisztségviselőtől függetlenek. 

 

Az eljárás során a Kam. tv. (36/A. §) lehetőséget ad személyi bizonyításra, így a 

meghallgatott tanú is az eljárás résztvevője lesz, illetve a bizonyítás során az eljáró szerv 

igénybe veheti szakértő közreműködését is, aki így szintén résztvevőjévé válik az eljárásnak. 

 

A panaszos meghatározását a Kódex tartalmazza, ez nem más, mint a Kam. tv. már idézett 

35. §-a, azaz az eljárást kezdeményezők köre, de kiegészíti ezt azzal, hogy a panaszolt 

önmaga ellen is kérhet vizsgálatot, azonban „az eljárás alá vont személy nem lehet az ellene 

indult eljárásban – annak jogerős lezárása előtt – panaszos is”.  

 

A panaszolt, azaz az eljárás alá vont személy csak természetes személy és csak kamarai tag 

vagy olyan egyéb nyilvántartott, aki a kamara Kódexét magára nézve kötelezőnek fogadta el.  

A Kódex részletesen meghatározza ezt a kört: „Az eljárás alá vont személy az a természetes 

személy, aki ellen a panasz irányul, és a kamara tagja, vagy a Kamara által vezetett 

Névjegyzékben szerepel, valamint a kamarai tagság nélkül, külön törvény szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló törvényben foglaltak szerint szakmáját határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében 

hazánkban gyakorló személy.”  

 

A felek távolmaradása az eljárás lefolytatását nem akadályozza. Ha a tárgyalás 

meghallgatásán az eljárás alá vont személy szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg és 

távolmaradását előzetesen nem mentette ki, akkor az eljáró tanács ezt akként tekinti, hogy a 

panaszban foglaltakat nem vitatja, és a védekezés ezen jogáról lemond. 

 

Az eljárás alá vont személy jogai 

 

Az alapvető szabályokat itt is a Kam. tv. rendezi, azaz  

„34/B.§ 

(1) 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. 
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(2) Az eljárásban az eljárás alá vont személy helyett és nevében megbízottja vagy jogi 

képviselője (a továbbiakban együtt: képviselője) is eljárhat, kivéve, ha az eljárás alá vont 

személy személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges.” 

Ha más hatóság eljárása érintheti az etikai - fegyelmi ügy eldöntését, az eljáró tanács 

elrendelheti az eljárás felfüggesztését a bíróság vagy más hatóság előtt folyamatban lévő ügy 

jogerős befejezéséig. Az eljárás felfüggesztéséről az eljárás alá vont személyt és a panaszost 

értesíteni kell. 

 

Az eljárás lefolytatásának szabályai 

 

A panasz bejelentésben a bejelentő köteles megjelölni  

a) a saját nevét és lakcímét,  

b) a panaszolt nevét és lakcímét,  

c) a panaszolt magatartást (elkövetést) és annak időpontját,  

d) a panaszolt magatartása a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Kódexének 

melyik pontját, milyen értelemben sérti,  

e) a sérelemre vonatkozó bizonyítékait vagy bizonyítási indítványait.  

Ha a panaszos a bejelentést hiányosan nyújtotta be, akkor a Kódex lehetőséget ad 

hiánypótlásra, azzal, hogy a panaszost a felhívásban figyelmeztetni kell a határidőben nem 

teljesített hiánypótlás jogkövetkezményére, azaz a „határidőben nem teljesített hiánypótlás az 

eljárás elrendelésének megtagadását vonja maga után.” 

A panasz benyújtása díjköteles, a díjat a területi kamara megelőlegezi azzal, hogy annak 

viseléséről majd az eljáró tanács a határozatában rendelkezik. 

A fegyelmi tanácsnak további vizsgálat nélkül el kell utasítania a panaszt a Kam. tv. 35/A.§ 

alapján, 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.” 

Nem folytatható le az eljárás a már ismertetett elévülési időn túl sem, illetőleg hatáskör vagy 

illetékesség hiányában. A kódex ez utóbbi esetében tartalmaz egy kivételt, nevezetesen, ha 

bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik az eljárás, de a panasz tárgyát képező ügynek 

van a kamara hatáskörébe tartozó része, melyet a panaszos konkrétan megjelölt és a panaszos 

a folyamatban lévő egyéb eljárásoktól függetlenül kérte az etikai-fegyelmi eljárás 

lefolytatását.  

A fegyelmi tanácsnak lehetősége van a panasz elutasítására, ha a panaszbejelentés névtelen, 

vagy nem tartalmazza a panaszos aláírását, illetve képviselete esetén hiányzik a 

meghatalmazás, végül, ha a panasz visszavonásra került. 

Az eljárást etikai-fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, vagy ha azt az eljárás alá vont 

személy maga kéri, az etikai-fegyelmi bizottság elnöke írásban, határozatban rendeli el, a 

hozzá beérkezett írásbeli panaszbejelentés, illetve a feladatkörében tudomására jutott tények 

alapján, és kijelöli az eljáró tanács elnökét és tagjait. Az eljárás megindításáról a határozat egy 

példányának megküldésével az etikai-fegyelmi bizottság elnöke értesíti az eljárás alá vont 

személyt és a panaszost. A határozattal együtt megküldi a panasz másolatát és felhívja 
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figyelmét, hogy 8 napon belül a panaszban foglaltakra előterjesztheti védekezését. Egyúttal 

felhívja a panaszos és az eljárás alá vont személy figyelmét az eljárás költségeinek viselésére 

vonatkozó szabályra, továbbá arra, hogy 8 napon belül az eljáró tanács elnökével és tagjaival 

szemben kizárási okot jelenthet be. 

Az eljárást a megindítástól számított 90 napon belül be kell fejezni, azonban Kódexben 

meghatározott esetben lehetőség van az eljárás szüneteltetésére, ami a postai kézbesítéssel 

együtt nem számít bele az ügyintézési határidőbe. „Az eljárás során felmerülő, a bizottság 

hatáskörén kívül eső irat kiegészítés (szakvélemény, hatósági irat, stb.) időtartamára, 

valamint a kamara mindenkori nyári és karácsonyi ügyviteli szünetére, legfeljebb 30 napra az 

eljárást szüneteltetni lehet. A szünetelést elrendelő határozatot, annak meghozatalától 

számított 8 napon belül az érdekelt feleknek meg kell küldeni.” 

Az eljárást minden esetben határozattal kell befejezni. A határozatot kizárólag az eljáró tanács 

tagjai hozzák, a határozatot az eljáró tanács elnöke írja alá. Az eljáró tanács határozatát az 

eljáró tanács elnöke a tárgyaláson szóban kihirdeti. A szóban kihirdetett határozatot a 

jegyzőkönyvvezető 8 munkanapon belül köteles a tárgyalási jegyzőkönyv keretében vagy 

külön írásban foglalni. 

 

A fegyelmi vagy etikai vétség esetén kiszabható büntetések 

 

A büntetéseket a Kam. tv. 34/A. §-a tartalmazza, eszerint 

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.” 

Pénzbírság a figyelmeztetéssel, az eltiltással, a felfüggesztéssel és a kizárással együtt, 

mellékbüntetésként is alkalmazható. 

A tagsági viszony felfüggesztése és a kamarából történő kizárás büntetések végrehajtása egy 

alkalommal legfeljebb három év időtartamra felfüggeszthetőek. Ha a felfüggesztés 

időtartama alatt jogerősen újabb etikai-fegyelmi büntetést szabtak ki, a felfüggesztett 

büntetést is végre kell hajtani. 

A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai tagok nyilvántartásában fel kell 

tüntetni. A bejegyzett büntetést a nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell. A jogerősen 

kiszabott etikai-fegyelmi büntetésről a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető 

szervet értesíteni kell. 

Ha 5 éven belül újabb eljárás megindítására kerül sor, az új eljárás során figyelmeztetés 

etikai-fegyelmi büntetés nem állapítható meg.  

A Kódex többlet előírásként tartalmazza, hogy tettének súlyosságától függően a tagsági 

viszonyának legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztéssel, a kamarából történő kizárással 

büntetendő az a mérnök, aki a szakterületére vonatkozó szabványok előírásait nem tartja be, 

az általa választott műszaki megoldás biztonságát hitelt érdemlően nem bizonyítja be és ezzel 

veszélyezteti a természeti környezetet és az emberek biztonságát, egészségét. A büntetés egy 

alkalommal legfeljebb három év időtartamra felfüggeszthető. Ha a felfüggesztés időtartama 
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alatt jogerősen újabb fegyelmi büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is végre kell 

hajtani. Szintén többlet szabályozása, hogy a kamarai tagság nélkül mérnöki tevékenységet 

végező azon személyekkel szemben, akik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával 

rendelkeznek, és akik szakmájukat – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében 

kívánják gyakorolni, kizárólag pénzbírság büntetés szabható ki. 

 

A Legsúlyosabb etikai vétségeket a Kódex tételesen tartalmazza, egyúttal a vétséghez 

meghatározza a kiszabható büntetést is.  

„2.10.1. Az a mérnök, aki olyan megbízást vállal el, illetve olyan tevékenységet fejt ki, amely 

szakterületre vonatkozó szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal és jogosultsággal nem 

rendelkezik, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás 

időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő 

pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.2. Az a mérnök, aki gondatlanul, vagy szándékosan olyan módon csoportosít adatokat, 

hogy emiatt a tudomány, illetve a gyakorlat mindenkori állásától eltérő következtetések 

származhatnak, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás 

időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő 

pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.3. Az a mérnök, aki nem utasít vissza minden közvetlen vagy közvetett javadalmazást, 

ami feladata elfogulatlan ellátását veszélyeztetné, súlyos etikai vétséget követ el, 

figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság 

legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.4. Az a mérnök, aki olyan szakmai munkát vállal el, amelynek elrendelt egyeztetésében, 

engedélyezésében, jóváhagyásában, hatósági felügyeletében, bírálatában személy szerint ő, 

vagy az őt foglalkoztató szervezetben a felettesei, vagy beosztottai, illetve a tőle függőségben 

lévő személyek járnak, vagy jártak el, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és 

legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb 

összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.5. Az a mérnök, aki a mások által elkezdett munkát kollégája bizonyítható hozzájárulása 

nélkül folytatja, vagy módosítja, alvállalkozója, munkatársa alkotásának szerzői jogát nem 

ismeri el, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában 

hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal 

büntetendő.  

2.10.6. Az a mérnök, aki a MMK választott tisztségviselőjeként a kamarai ügyekben nem jár el 

pártatlanul, tárgyilagosan, nem függetleníti magát saját, vagy vállalkozása gazdasági 

érdekeitől, kollégáival esetlegesen fennálló érdekütközéseitől, súlyos etikai vétséget követ el, 

figyelmezetéssel és a kamarai tisztség viselésétől legfeljebb egy évig terjedő eltiltással 

büntetendő.  

2.10.7. Az a mérnök, aki műszaki kérdésekben bármely érdekelt fél által kezdeményezett, vagy 

megfizetett állásfoglalást, bírálatot, érvelést úgy nyilvánít, hogy előrebocsátott magyarázattal 

egyértelműen nem nevezi meg azt az érdekelt felet, akinek a képviseletében beszél, ezzel nem 

hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos minden esetleges érdekeltségét, súlyos etikai 
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vétséget követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos 

szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.8. Az a mérnök, aki a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság nevében a 

mérnöki etikát megsértő tanácsot, utasítást ad, ilyen intézkedést tesz, nem vállalja a személyes 

etikai felelősséget azokért a tetteiért, amelyeket a jogi személy, illetve a jogi személyiség 

nélküli társaság nevében cselekedett, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és 

legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb 

összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.9. Az a mérnök, aki nem képviseli egyértelműen a szakmai tudást, a szakmai tekintetben 

vitaható kérdésekben nem ismeri el a lehetséges bizonytalanságokat a műszaki tudás 

megbízhatóságára vonatkozó vélelmek, hiedelmek eloszlatására, súlyos etikai vétséget követ 

el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság 

legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.10. Az a mérnök, aki hivatásának gyakorlása során az épített és természeti környezet 

ésszerű védelmét nem tekinti minden másnál fontosabb feladatának, súlyos etikai vétséget 

követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési 

pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.11. Az a mérnök, aki alvállalkozója, munkavállalója (beosztottja) alkotását szellemi 

termékének szerzői jogát nem ismeri el, és nem szerezzen annak érvényt, súlyos etikai vétséget 

követ el, figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési 

pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.12. Az a mérnök, aki alvállalkozói feladat ellátására nem hozzáértő, jogosultsággal nem 

rendelkező személyt von be, szakmailag téves utasítást ad, súlyos fegyelmi vétséget követ el, 

figyelmeztetéssel és legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság 

legmagasabb összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.13. Az a mérnök, aki nem fogadja el a demokratikusan meghozott többségi döntéseket, 

nem működik együtt a közösséggel, nem védje a MMK jó hírét, nem járul hozzá a MMK 

társadalmi elfogadottságának javulásához, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és 

legalább a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb 

összegének megfelelő pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.14. Az a mérnök, aki más tulajdonát képező művet jogosulatlanul használ, arról 

másolatot készít, eltulajdonítja, súlyos etikai vétséget követ el, figyelmeztetéssel és legalább a 

kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő 

pénzbírsággal büntetendő.  

2.10.15. Az a mérnök, aki nem tájékoztatja megbízóját a felelősség-biztosításának, valamint a 

garancia vállalásának meglétéről arra az esetre vonatkozóan, ha a mérnöki szolgáltatás 

teljesítése során hiba, vagy mulasztás következtében bármilyen probléma merülne fel, 

megbízójának kárt okoz, súlyos etikai vétséget követ el és figyelmeztetéssel és legalább a 

kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének megfelelő 

pénzbírsággal büntetendő.” 
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Figyelmeztetés kiszabásának különös szabályai 

 

A Kam. tv. 36/B. §-a alapján az eljáró fegyelmi tanács tárgyalás tartása nélkül 

figyelmeztetést állapít meg, ha az eljárás alá vont személy a fegyelmi vétség elkövetését 

elismerte, a fegyelmi vétség egyértelmű és a kötelességszegés kisebb súlyú. Ha a 

figyelmeztetésről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont 

személy vagy képviselője tárgyalás tartását kéri, a figyelmeztetés hatályát veszti és az eljáró 

tanács elnöke tárgyalást tűz ki. 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

 

A jogorvoslat kérdésénél szintén a Kam. tv. rendelkezései adják a kiinduló pontot. A 37. §. 

(6) bekezdése alapján „az első fokú fegyelmi tanács határozata ellen a határozat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a 

panaszos az országos kamara etikai-fegyelmi bizottsága elnökéhez fellebbezhet. A fellebbezés 

a határozat jogerőre emelkedésére halasztó hatályú.” A37/B (5) szerint „a másodfokú 

határozat ellen az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a panaszos a kézbesítéstől 

számított 30 napon belül a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint bírósághoz 

fordulhat.”  

A részletes eljárási szabályokat itt is a Kódex adja meg. Az első fokon eljáró tanács határozata 

ellen az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a panaszos - a határozat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül - a másodfokon eljáró Magyar Mérnöki Kamara 

Etikai-fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban: MMK EFB) elnökéhez fellebbezhet. A 

fellebbezés a határozat jogerőre emelkedésére halasztó hatályú, illetve díjköteles, amit 

fellebbező személy a fellebbezés benyújtásakor az országos kamara számlájára fizeti meg. A 

fellebbezést a MMK EFB elnökének címezve az első fokon eljárt területi kamara titkárához 

kell benyújtani eggyel több példányszámban, mint ahány fél az első fokú etikai-fegyelmi 

eljárásban részt vett. 

A másodfokú határozat ellen az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a panaszos a 

kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. A másodfokú határozat a 

közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá, de a végrehajtás felfüggesztése kérhető a 

bíróságtól. 

 

A fegyelmi eljárás kapcsolata a büntetőjoggal 

 

A fegyelmi eljárás természeténél fogva alapja lehet súlyosabb, azaz büntetőjogi szankció 

kiszabásának is. A büntetőjog hatálya alá tartozó tényállásokat a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény tartalmazza. A két eljárás között a kapcsolatot a Kam. tv. 36/D §-a, 

teremti meg, amikor azt mondja, hogy ha „az eljárás alá vont személlyel szemben szándékos 

vagy olyan gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyész, amelynek 

büntetési tétele háromévi szabadságvesztésnél súlyosabb, a fegyelmi tanács ideiglenes 

intézkedéssel az eljárás alá vont személy kamarai tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti és a 

tevékenységének végzésére való jogosultságának felfüggesztését kezdeményezi a 
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jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.” Azaz meghatározott súlyú bűncselekmény 

elkövetése miatti vádemelés egyúttal a foglalkozástól való ideiglenes eltiltással párosul, ami 

egy védelmi intézkedésként határozható meg és mindaddig hatályban marad, amíg azt a 

fegyelmi tanács határozatában hatályon kívül nem helyezi. A felfüggesztésről szóló 

határozatot 5 napon belül az eljárás alá vont személynek kézbesíteni kell, aki a határozat ellen 

8 napon belül fellebbezést terjeszthet elő a másodfokú fegyelmi tanácshoz.  

 

 

 


