
Aktuális építési jogszabályok - Építési hibák megelőzése a 
gyakorlatban

Kamarai továbbképzés 2019.



2

Téma

1. Az építési műszaki ellenőr
Feladata, vonatkozó jogszabályok 

2. Jogszabályi környezet 2019
Építési törvény, legfontosabb jogszabályváltozások

3. Építési hibák megelőzése
Mit tehet a műszaki ellenőr a hibák elkerülése érdekében



3

Az építési műszaki ellenőr

A műszaki ellenőr az építtető megbízásából és képviseletében az építőipari kivitelezési 
tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági 
előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. dokumentáció 
betartását.
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Az építési műszaki ellenőr

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

Az építési folyamat egyéb résztvevői

38/A. § 

(4) Építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a 
névjegyzéket vezető szerv engedélyével (a továbbiakban: műszaki ellenőri, illetve műszaki vezetői 
jogosultság). A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a 
jogosultságot szerzett természetes személyt.

(5) A névjegyzéket vezető szerv annak engedélyezi építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői 
tevékenység folytatását, aki nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
büntetlen előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint megfelel az abban meghatározott egyéb 
feltételeknek.
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Az építési műszaki ellenőr

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

40. § 

(4) A 43. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében az építtető helyszíni képviselőjeként az 
építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő - kormányrendeletben meghatározott jogosultsággal 
rendelkező - építési műszaki ellenőrt, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon 
beruházót, a beruházó lebonyolítót bízhat meg. Jogszabály az építési műszaki ellenőr alkalmazását kötelezővé 
teheti.

(5) A felelős műszaki vezetői, illetve műszaki ellenőri tevékenységet folytató személyeket törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott szerv névjegyzékbe veszi.

(6) Az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megsértése esetén a 
felelős műszaki vezetővel, az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezővel szemben kormányrendeletben 
meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.



6

Az építési műszaki ellenőr

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

43. § 

 (1)   Az építtető felel

a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,

b)

c) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért,

d) az építésügyi hatósági engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel megszerzéséért,

e) a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak 
betartásáért,

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért,
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Az építési műszaki ellenőr

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

g) az építési munkaterület átadásáért,

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,

i) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, 
parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,

j) azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére 
álljon, valamint

k) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt 
adatok bejelentéséért.

(2) Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény 
környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot - a külön jogszabályban meghatározott 
módon - elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott 
károkat megszüntesse.
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Az építési műszaki ellenőr

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

Az építési műszaki ellenőr

16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység 
esetén, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.
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Az építési műszaki ellenőr

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

Az építési műszaki ellenőr

16. § (3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és 
a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének 
ellenőrzése,

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
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Az építési műszaki ellenőr

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

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok 
megtétele az építtető részére,

g) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további 
vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges 
intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba,

h) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

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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Az építési műszaki ellenőr

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

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
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Az építési műszaki ellenőr

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

o) teljesítésigazolás

oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,

ob) rögzítése az építési naplóban

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy 
jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de 
legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
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Az építési műszaki ellenőr

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

p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,

q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése 
esetén az eltérés indoklása és

r)

s) a 13. § (3) bekezdés o)-p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése.
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Az építési műszaki ellenőr

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

(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési 
műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy 
az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó 
kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a 
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság 
rendelkezésére álljanak.

(4a) Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló 
kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás 
végszámla kiegyenlítéséig tart.



15

Az építési műszaki ellenőr

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

(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban igazoltan 
- haladéktalanul értesíteni.

(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. ...
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Az építési műszaki ellenőr

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

62. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) bekezdése 
szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a 
felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének 
megfelelő jogosultsággal, regisztrációval,
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Az építési műszaki ellenőr

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

66. § 

(2)  Az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a szakági 
tervező, az építőipari kivitelező (a továbbiakban együtt: szakmagyakorló) személy kötelezésekor 
és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a végleges döntése egyidejű megküldésével a 
szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

(3)  Az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha

a)  az építészeti-műszaki tervező a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette,

b) építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel.
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Az építési műszaki ellenőr

238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról

Az építési műszaki ellenőr felel:

- Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya 

                                                                              80 000 Ft + 0,003xSZÉ, de legfeljebb 300 000 Ft

- Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül

                                                                              80 000 Ft + 0,003xSZÉ, de legfeljebb 300 000 Ft

- Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés                          

   80 000 Ft + 0,003xSZÉ, de legfeljebb 200 000 Ft
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Az építési műszaki ellenőr

238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról

Az építési műszaki ellenőr felel:

- Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi 
kötelezettség fennállása esetén                                                                                

                                                                              80 000 Ft + 0,003xSZÉ, de legfeljebb 250 000 Ft

- Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy 
szerkezetek felhasználása, beépítése

                                                                              80 000 Ft + 0,003xSZÉ, de legfeljebb 200 000 Ft
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Az építési műszaki ellenőr

238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról

Az építési műszaki ellenőr felel:

- Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése- Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

                                                                                                                                                        200 000 Ft + 0,005xSZÉ, de legfeljebb 800 000 Ft200 000 Ft + 0,005xSZÉ, de legfeljebb 800 000 Ft

- Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal           100 000 Ft 

- Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények megsértése               80 000 Ft
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Az építési műszaki ellenőr

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

(3) Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében 
vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot 
ellátó hatóság köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője.

(4) Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, 
anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési 
munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri 
feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó 
kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az 
építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
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Az építési műszaki ellenőr

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

(5) Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi 
műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői 
tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban.
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Az építési műszaki ellenőr

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

A tervezői művezető

15. § (1) A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) 
bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet.

(2) A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra 
jogosultsággal rendelkezik.
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Jogszabályi környezet 2019

Jogszabályváltozások

- Hatásköri változás az építésigazgatás területén

- Az építési törvény változásai

- 244/2019. (X.22.) Kormányrendelet: kivitelezési kódex és az egyszerű bejelentésre vonatkozó 
szabályok megváltozása
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Jogszabályi környezet 2019

13/2019. (II.11.) Kormányrendelet 2019. február 12-i hatállyal módosította a 343/2006. (XII.23.) 
Kormányrendelet 1. § (2) f) pontját az alábbiak szerint:

„azokban az ügyekben, amelyekben az (1) bekezdésben meghatározott első fokú építésügyi hatóság 
illetékességi területének önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az építtető vagy az 
építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa,”

A területileg illetékes járási hivatal építésügyi osztálya jár el.
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Jogszabályi környezet 2019

A 2018. évi CXXXIX. törvény 2019. március 15-i hatállyal módosította az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt.

A jogszabályváltozás új, országosan előírt speciális szabályozást vezet be az utólagos tetőtér- 
beépítésekkel kapcsolatban a helyi építési szabályzatok ( és parkolási rendeletek) hátrányára.
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Jogszabályi környezet 2019

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

60/H. §   Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése előtt 
engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva

a) a helyi építési szabályzatnak - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti 
településrendezési eszközöknek - a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell alkalmazni,

b) a helyi építési szabályzatban - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti 
településrendezési eszközökben - meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem számít bele,

c) a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a tűzvédelmi előírások teljesítését szolgáló építmények és a felvonó 
az építési telek beépítettségének megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület megengedett 
legkisebb mértékébe nem számít bele,
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület 
telekhatárától mért legfeljebb 1000 m-en belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a 
közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a helyi 
önkormányzat parkolást szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának lehetőségét 
nem tilthatja meg,

e) a területfelhasználási egységre vagy építési övezetre a helyi építési szabályzatban - a fővárosban a 
14/A. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti településrendezési eszközökben - megállapított maximális 
lakásszámba a tetőtér-beépítéssel létrejött lakás nem számít bele, és
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

f) a tetőtér-beépítésekre és az épület belső udvarának lefedésére vonatkozóan e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet további előírásokat állapíthat meg, amelyeknél 
szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat - a fővárosban a kerületi építési szabályzat - 
nem állapíthat meg.
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A 2019. évi LXIV. törvény 2019. július 16-i hatállyal módosította az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt.

A jogszabályváltozás kiegészítette a helyi építési szabályzatból a lakóépületek egyszerű 
bejelentésével történő építési tevékenység esetén figyelembe veendő előírásokat a járművek 
mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó kitételekkel.
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A 244/2019. (X.22.) Kormányrendelet módosította a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletet.

A jogszabályváltozás pontosította a munkaterület átadás- átvételhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás kérdését. Részleteiben szabályozta továbbá a saját részre, illetve Ptk. szerinti közvetlen 
hozzátartozó részére történő kivitelezési tevékenységeket is.
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A 244/2019. (X.22.) Kormányrendelet módosította a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletet.

A jogszabályváltozás lehetővé teszi, hogy az építési munkaterület visszaadása nélkül, az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti nyilatkozat 
birtokában – melyben a fővállalkozó kivitelező igazolja, hogy az épület a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas – az építtető megszerezhesse a használatbavételi engedélyt, a 
használatbavétel tudomásulvételét vagy a hatósági bizonyítványt. 
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A 244/2019. (X.22.) Kormányrendelet módosította a 155/2016. (VI.13.) Kormányrendeletet.

A jogszabályváltozás alapvetően megváltoztatta az egyszerű bejelentés menetét, a beadandó 
dokumentumok körét, a hatóság feladatait. Kiemelten fontos változás: 

Ha az egyszerű bejelentés természetes személy építtető által, saját lakhatás biztosítása céljából 
valósul meg, akkor az építési tevékenység

a) építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése,

b) tervezői művezetés, valamint

c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

nélkül végezhető.
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Építési hibák megelőzése

Mit tehet a műszaki ellenőr a hibák megelőzése érdekében?

Elvégzi a jogszabályban előírt, szerződésben vállalt feladatát.

Naprakész ismeretekre törekszik mind az építőanyagok és technológiák, mind pedig a jogszabályi 
környezet tekintetében.

Felhasználja, alkalmazza a rendelkezésére álló szakmai tudást és tapasztalatot.

Szükség esetén szakértői segítséget vesz igénybe.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Bartus Tamás

osztályvezető

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
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