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A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt  
beszámoló vizsga szakterületi része 

 
I. Előzmények 
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 25. fejezete rendelkezik a beszámoló vizsgáról. 
 
A beszámoló vizsga kérdéscsoportjainak összeállításánál kiemelt szempont volt a Rendelet 38. § (1) 
bekezdésének előírása, mely szerint a beszámoló vizsga - ezen belül annak szakterületi része - célja 
annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a 
szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal. 
 
 
 
III.  Anyagok a Beszámoló vizsga felkészüléséhez 
 
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt beszámoló vizsga szakterületi részének teljesítéséhez 
az alábbi főbb jogszabályok, szabályzatok ismerete szükséges: 
 

1. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
2. 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról 
3. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
4. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 
5. 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
6. 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és 

egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről 
7. 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek biztonsági 

szabályzatáról   
8. 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a földalatti bányászati tevékenységek biztonsági 

szabályzatáról 
9. 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 

bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 
szóló biztonsági szabályzatról  

10. 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 
11. 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről  
12. 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó 

Bányabiztonsági Szabályzatról 
13. 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági 

Szabályzat kiadásáról 
 

III/1. OKTATÁSI SEGÉDLET a 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
 
Amire a bányászatról szóló törvény hatálya kiterjed: 

a)  az ásványi nyersanyagok bányászata; 

b)  a kitermelés szüneteltetése és a kitermelést követő tájrendezés; 

c)  meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése; 
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d)  a megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartása, hasznosítása és 

felhagyása; 

e)  más törvény hatálya alá nem tartozó, nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel 

végzett föld alatti tevékenységek (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás); 

f)  a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a 

szénhidrogén szállító-, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek 

vezetékeinek létesítése, használatba vétele, műszaki üzemeltetése, felhagyása, elbontása; 

g)  szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek kiképezése és tárolásra történő 

hasznosítása; 

h)  a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása; 

i)  az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani feladatai; 

j) a bányászati hulladék kezelése; 

k)  az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, 

tárolásra történő kialakítása, hasznosítása és bezárása, és a szén-dioxid geológiai tárolás céljából 

csővezetéken történő szállítása; 

l)  a földtani kutatás, ide nem értve a nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló és 

radioaktív hulladék átmeneti tárolója telephelyének vizsgálatához, értékeléséhez, telepítéséhez 

szükséges földtani kutatást; 

m)  a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 

létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítése, üzemeltetése, megszüntetése; 

n)  az a)-m) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és 

berendezések, valamint a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék 

átmeneti tárolója telephelyének vizsgálatához, értékeléséhez, telepítéséhez szükséges földtani 

kutatást szolgáló sajátos építmények. 

Az a) pontban meghatározott tevékenységnek minősül a torlatban, hordalékban előforduló ásványi 

nyersanyagok kutatása és kitermelése is. 

A vizekre, ha e törvény másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi és a vízügyi jogszabályok az 

irányadók. 

Nem tartozik e törvény hatálya alá: 

a)  a szén-dioxidnak új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés, vagy 

tesztelés céljából történő, 100 kilotonna tervezett mennyiséget el nem érő geológiai tárolása, 

b)  a kézi erővel végzett aranymosás. 

A TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSA 

E törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az emberi élet, az egészség, a környezet, a termőföld 

és a tulajdon védelmének, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodási 

követelmények érvényesülésének biztosításával szabad végezni. 
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A bányászati tevékenység során olyan technológiát alkalmazni, amely cián vagy cianid vegyület 

felhasználásával jár együtt, tilos. 

AZ ÁLLAM JOGA 

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami 

tulajdonban vannak. A bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az 

energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy 

át. A föld alatti gáztárolóban, mint természetes előfordulási helyén lévő, állami tulajdonban álló 

szénhidrogén tulajdonjogát, kérelemre, a külön törvényben meghatározott földgáztárolási működési 

engedéllyel rendelkező bányavállalkozó - a bányajáradék mértékére vonatkozó általános szabályok 

alkalmazásával - a bányatörvény 20. § (3) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott 

bányajáradék-összeg 1,4-szeresének megfizetésével a kitermelést megelőzően is megszerezheti. 

Ebben az esetben az 1,4-szeres bányajáradék-összegnek 

a) az ásványi nyersanyag után keletkező érték 12%-át meghaladó részét a tulajdonba adásról 

rendelkező bányafelügyeleti határozat véglegessé válását követő 60 napon belül, 

b) az ásványi nyersanyag után keletkező érték 12%-ának megfelelő részét a kitermeléskor fizeti 

meg a bányavállalkozó. 

A szénhidrogén tulajdonjoga az a) pontban meghatározott összeg megfizetésének időpontjában száll 

át a bányavállalkozóra. 

Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel 

a) a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedéllyel rendelkező, 

b) katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően 

más célra történő felhasználás, hasznosítás vagy értékesítés esetén a megyei, fővárosi védelmi 

bizottság határozata szerint kitermelésre jogosult 

személy tulajdonába kerül. 

Törvény alapján a magyar állam nevében és javára eljáró építtető részére kiadott, a bányafelügyelet 

engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján kitermelt és 

a) a magyar állam nevében és javára eljáró építtető által a magyar állam tulajdonában lévő 

ingatlanba beépített vagy 

b) célkitermelőhely vagy bánya rekultiválására felhasznált ásványi nyersanyag a kitermeléssel nem 

kerül ki a magyar állam tulajdonából. A kitermelt ásványi nyersanyagnak nem az a) vagy b) pont 

szerint történő felhasználására, hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötött megállapodás alapján a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az 

állami vagyonról szóló törvényben szabályozott feltételekkel és módon kerülhet sor. 

Az anyagnyerő helyről kitermelt és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló 

önkormányzati tulajdonú közcélú vízilétesítménybe beépített ásványi nyersanyag az önkormányzat 

tulajdonába kerül. 

A kőolaj, a kőolajtermékek, továbbá - a földgáz kivételével - a szénhidrogén-gázok csővezetéken 

történő szállítása kizárólagos állami tevékenység. 
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A bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a bányatörvény 8. §-ban felsorolt 

tevékenységek gyakorlását koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. 

A bányatörvény a felszíni előkutatás bejelentés alapján, a bányászati tevékenységek hatósági 

engedély alapján végezhetők (liberalizált tevékenységek) a meghatározott esetekben pedig e törvény 

alapján folytathatók. 

FELSZÍNI ELŐKUTATÁS 

Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás az ingatlan tulajdonosával 

(kezelőjével, használójával) kötött megállapodás alapján végezhető. 

Az ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) létrejött megállapodás nem mentesíti az 

előkutatást végzőt a külön jogszabályban kötelezően előírt egyéb hatósági engedély megszerzése 

alól. 

A felszíni előkutatással okozott károkat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell megtéríteni. 

A BÁNYAFELÜGYELET ENGEDÉLYE ALAPJÁN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK  

A bányafelügyelet engedélyezi: 

a) nyílt területen az ásványi nyersanyagkutatást, 

b) a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését, valamint a 

kitermelés szüneteltetését, 

c) a meddőhányó hasznosítását, 

d) földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatását, kiképezését és tárolásra történő 

hasznosítását, ha ez a környezetet nem veszélyezteti, 

e) a bányatörvény1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a föld alatti gáztároló 

létesítményei létesítését, használatba vételét, elbontását, illetőleg felhagyását, 

f) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 

forgalmazását, a cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, 

valamint elosztóvezetékeinek létesítését, használatba vételét és elbontását, valamint felhagyását, 

g) a geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges - külön 

jogszabályban meghatározott - földalatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba 

vételét, ha a tevékenység nem vízjogi engedély köteles, 

h) a bányászati hulladék kezelését, 

i) a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását, 

j) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek engedélyköteles 

létesítését, javítását, átalakítását, használatbavételét, 

k) a földtani kutatást, 

l) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 

létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítését, üzemeltetését, megszüntetését, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj30idc6ae
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m)   az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén kutatása és kitermelése során 

alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, valamint a 

rétegrepesztési technológia és rétegenergia-pótlás céljából alkalmazott vízbesajtolást. 

A KONCESSZIÓ 

A KONCESSZIÓS TERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Koncessziós pályázatra kijelölhető területként azt a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt 

területet lehet figyelembe venni, amelyen az adott ásványi nyersanyag előfordulása vagy a 

geotermikus energia kinyerése valószínűsíthető. 

A miniszter az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a 

koncessziós pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyersanyag 

bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

Ivóvíz-, ásvány-, gyógy- és hévízcélú hasznosításra már igénybevett vízadók, víztestek zárt területként 

nem jelölhetők ki. 

A koncessziós pályázatra kijelölni tervezett zárt területeket a bányafelügyelet közzéteszi. Koncessziós 

pályázatra kijelölni tervezett területre belföldi vagy külföldi jogi és természetes személy tehet 

javaslatot. A bányafelügyelet a közzététel során a javaslatot csak akkor veszi figyelembe, ha az (1) 

bekezdés szerinti feltétel teljesül, és a kijelölés nem ütközik a (3) bekezdés rendelkezésébe. 

A KONCESSZIÓS PÁLYÁZAT 

A koncessziós szerződések megkötésére a miniszter nyilvános pályázatot ír ki. 

A pályázati kiírásnak a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 8. §-ában foglaltakra is figyelemmel, 

tartalmaznia kell: 

a) a pályázatban meghirdetett terület vagy térrész meghatározását annak feltüntetésével, hogy a 

területen, vagy a térrészben harmadik személy rendelkezik-e jogosultsággal ásványi nyersanyag 

bányászatára, geotermikus energia kinyerésére, hasznosítására vagy az e törvény hatálya alá tartozó 

egyéb tevékenység gyakorlására, 

b) a koncessziós tevékenység szakmai követelményeit, valamint az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat eredménye alapján meghatározott követelményeket, és a követelmények teljesítéséhez 

szükséges biztosítékadási kötelezettséget, 

c) a benyújtandó kutatási munkaprogram tartalmi követelményeit, 

d) a pályázó gazdálkodási, pénzügyi helyzetének bemutatására vonatkozó követelményre, a 

részvételi díjra vonatkozó tájékoztatást, valamint 

e) a koncessziós tevékenységgel érintett terület tájrendezésére, helyreállítására vonatkozó 

követelményeket és a kötelezettség teljesítésére szolgáló biztosíték meghatározását. 

A nyilvános pályázati felhívást a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben foglaltakon túl az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában is meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam 

lejártát megelőző legalább kilencven nappal. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj40idc6ae
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A BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓK 

A KUTATÁS, FELTÁRÁS ÉS KITERMELÉS 

A koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-

kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási időszak legfeljebb egy alkalommal, 

geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két alkalommal, az 

eredeti kutatási időszak felével meghosszabbítható. 

Ha a koncesszió jogosultja a szerződésben meghatározott határidőn belül, legkésőbb azonban a 

bányatelek megállapításától számított 5 éven, illetve a geotermikus védőidom kijelölésétől számított 

3 éven belül a kitermelést, az energetikai célú hasznosítást nem kezdi meg, a szerződésben 

meghatározott térítést köteles megfizetni. Ha a térítésfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a 

koncesszió megszűnik. 

A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE 

A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével kezdheti meg, és az 

abban foglalt feltételek megtartásával végezheti. 

Kutatási jogot adományozni vagy kutatást engedélyezni, valamint bányatelket megállapítani kizárólag 

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében 

lehet. 

Az első feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását követően a bányavállalkozónak a 

bányabezárás (mezőfelhagyás), illetve tájrendezés bányafelügyeleti elfogadásáig folyamatosan 

rendelkeznie kell hatályos kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási vagy tájrendezési műszaki üzemi 

tervvel. 

A KUTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia 

kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen 

meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt ad.  

Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak 

kizárólagos jogot ad az ásványinyersanyag-, illetve geotermikusenergia-kutatási műszaki üzemi terv 

benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia 

jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási 

zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének 

kezdeményezésére. 

A kutatási tevékenység csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A 

kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá. 

A kutatási terület kialakítására és mértékére vonatkozó szabályokat a Kormány állapítja meg. 
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A tervezett kutatási időszakra a koncessziónál előírt határidőt a kutatás engedélyezése esetében is 

alkalmazni kell. 

A koncesszió jogosultja a szerződésben, a bányászatra hatósági engedéllyel rendelkező pedig az 

engedélyben meghatározott területen és feltételek szerint kizárólagosan jogosult kutatási 

munkaprogramjának végrehajtására. Ennek keretében jogosult az ásványi nyersanyagok 

fellelhetőségére, elhelyezkedésére, mennyiségének és minőségének, illetve a geotermikus energia 

földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások 

elvégzésére, kutató vágatok és aknák létesítésére, valamint a bányatelek megállapításának, illetve a 

geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére. 

Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, 

amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és 

kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését. A 

kutatási engedély nem terjeszthető ki olyan ásványi nyersanyagra, amelynek szempontjából a 

kutatási terület zártnak minősül. 

Az adományozott vagy engedélyezett kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatási jogot 

adományozó koncessziós szerződés hatálybalépésétől, illetve a kutatást engedélyező határozat 

véglegessé válásától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a 

bányafelügyeletnél nem kérelmezi, vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a 

bányafelügyelet véglegessé vált határozatában elutasította. 

Ha a bányavállalkozó a munkaprogramban vagy a jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott 

kutatási feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, a kutatási engedélyt 

a bányafelügyelet visszavonja vagy a miniszternél kezdeményezi a koncessziós szerződésbe foglalt 

jogkövetkezmények alkalmazását. 

Ha a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedő vagy magában 

foglaló földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már 

megállapították, a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély jogosítottja köteles tevékenységét a 

már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó 

megállapodást közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba 

foglalni. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet - e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott szempontok alapján történő - jóváhagyása szükséges. A felek a 

megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet 

hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és 

környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre kötelezett 

felek költségviselését, 

b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását, 

c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést. 

A kutatási jogadományt vagy a kutatási engedélyt szerző fél köteles a megállapodást a kutatási 

műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az 
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együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyási eljárás során dönt. 

A bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási 

időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a 

bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén, vagy ha a bányafelügyelet a kutatási 

zárójelentést véglegessé vált határozatában elutasította, a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik. 

A kutatásra engedélyezett időszakon belül a bányavállalkozó a kutatási területet vagy annak egy 

részét visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület-visszaadást akkor fogadhatja el, ha a visszaadásra 

bejelentett területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a 

földvédelmi és talajvédelmi kötelezettségeket teljesítették. A visszaadott területen a határozat 

véglegessé válásának napján az adományozott kutatási joga megszűnik vagy a jogosult kutatási 

engedélye hatályát veszti. 

A FÖLDTANI KUTATÁS 

A földtani kutatásra a bányafelügyelet földtani kutatási engedélyt ad. Földtani kutatást koncessziós 

pályázatra kijelölt területen engedélyezni nem lehet. A földtani kutatás kőolaj, földgáz, valamint a 

szén-dioxid gáz kitermelésére vagy a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelek és geotermikus 

védőidom területén vagy kőolaj, földgáz, valamint szén-dioxid gáz kutatási területen akkor 

engedélyezhető, ha ahhoz a bányászati jog jogosultja hozzájárult. 

A földtani kutatási engedélyben lehatárolt térrészre a földtani kutatási engedély hatálya alatt újabb 

azonos célú földtani kutatás nem engedélyezhető. 

A földtani kutatási engedély alapján a földtani kutatásra jogosult a földtani kutatási engedélyben 

lehatárolt térrészben jogosult az engedélyben meghatározott célból a földkéreg anyagi, szerkezeti és 

fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások 

elvégzésére, mintavételezésre, valamint bányászati kutatóépítmények kivitelezésére. 

Földtani kutatást csak a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentett személy vezethet. 

A földtani kutatásról összefoglaló földtani jelentést kell készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől 

számított 6 hónapon belül kell a bányafelügyeletnek benyújtani. Az összefoglaló földtani jelentés 

benyújtását megelőzően, vagy a benyújtás elmulasztása esetén, vagy ha az összefoglaló földtani 

jelentést a bányafelügyelet véglegessé vált határozatában elutasította, a kutatás során megismert 

földtani adatokat a földtani kutatásra jogosult nem használhatja fel, és nem hasznosíthatja. 

A földtani kutatási engedély hatályát veszti, ha a földtani kutatásra jogosult a kutatási tevékenységet 

a földtani kutatási engedély véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg. 

Ha a földtani kutatási engedély iránti kérelem olyan földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más 

bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a földtani kutatási engedély iránti kérelmet 

benyújtó a bányatörvény 22. § (10) és (11) bekezdése szerint köteles eljárni. 

A földtani kutatási engedélyt kérelmező köteles megállapodást a földtani kutatási engedély iránti 

kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról 

a bányafelügyelet a földtani kutatási engedély jóváhagyására irányuló eljárás során dönt. 
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A földtani kutatásra jogosult köteles a bányatörvény szerinti biztosítékot nyújtani. 

A FELTÁRÁS, KITERMELÉS ÉS A MEDDŐHÁNYÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 

Az ásványvagyon feltárására és kitermelésére, valamint a szénhidrogén föld alatti tárolására - a 

bányatörvény26. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a bányatelek jogosultja kaphat engedélyt. 

A koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban megállapított kutatási időszak 

végétől számított második évet követően a feltárás és kitermelés szénhidrogén esetében is csak 

bányatelken folytatható. 

Föld alatti szénelgázosítással történő ásványi nyersanyag kitermelés a kutatási zárójelentés 

elfogadását követően kísérleti jelleggel a feltárási műszaki üzemi terv hatályán belül legfeljebb hat 

hónapig bányatelek megállapítása nélkül is folytatható. 

Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését, a föld alatti gáztárolást, valamint a meddőhányó 

hasznosítását a bányafelügyelet a műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezi. A meddőhányóból 

történő ásványi nyersanyag kitermelésre a külfejtéssel történő kitermelés szabályait kell alkalmazni. 

A feltárás és kitermelés engedélyezésére vonatkozó műszaki üzemi terv hatályát veszti, ha a 

bányavállalkozó a kutatási zárójelentés benyújtására nyitva álló határidőt elmulasztja, vagy a 

bányafelügyelet a kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelmet véglegessé vált döntésével 

elutasította vagy az eljárást megszüntette. 

A bányavállalkozó a koncessziós szerződésben vagy a bányászatra kiadott hatósági engedélyben 

meghatározott területen és feltételek szerint kizárólag jogosult a bányászati tevékenység végzésére 

és a haszonanyag értékesítésére és e tevékenységekhez szükséges létesítmények elhelyezésére, 

továbbá a szerződésben vagy a hatósági engedélyben meghatározott létesítmények használatára. 

FÖLDTANI ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADATOK KEZELÉSE 

A bányavállalkozó a bányászati tevékenység, valamint a földtani kutatásra jogosult a földtani kutatás 

során nyert földtani adatokat évente köteles az állami földtani feladatokat ellátó szervnek 

megküldeni. 

A bányavállalkozó köteles 

a) az ásványi nyersanyag mennyiségére, minőségére és elhelyezkedésére, a geotermikus energia 

földkéregbeli viszonyaira vonatkozó kezdeti adatokat a kutatási zárójelentésben, 

b) a termelés megkezdését követően az ásványvagyonban bekövetkezett változást, illetve a kinyert 

és a hasznosított geotermikus energia mennyiségére vonatkozó jelentést évente, továbbá 

c) a bánya bezárásakor, illetve a mező felhagyásakor a visszahagyott ásványvagyonról készített 

kimutatást 

az állami földtani feladatokat ellátó szervnek megküldeni. 

A bányatörvényben meghatározott személy az adott évben kitermelt ásványi nyersanyagonkénti 

mennyiséget köteles a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni. 

Üzleti titokként kell kezelni 
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a) a bányavállalkozó által a kutatás során szolgáltatott adatokat a kutatási jog megszűnéséig, de 

legkésőbb a bányatelek megállapítására irányuló kérelem tárgyában meghozott döntés véglegessé 

válásáig, 

b) a bányatelken belül a bányavállalkozó által szolgáltatott földtani adatokat a bányászati jog 

megszűnéséig, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség időpontjától számított három évig, 

c) a földtani kutatás engedélyese által szolgáltatott adatokat az összefoglaló földtani jelentést 

elfogadó határozat véglegessé válásától számított egy évig, 

d) az együttes művelési tervhez szolgáltatott földtani adatokat, a bányatörvény29. § (2) bekezdése 

szerinti műszaki üzemi terv teljesítési idejét követő három évig. 

Az adat keletkezésének idejétől függetlenül közérdekből nyilvános adatnak minősül: 

a) az elvégzett kutatások, illetve földtani kutatások helyére és idejére, 

b) a kutatási, illetve földtani kutatási adatok birtokosára, 

c) a bányatelket megállapító vagy módosító határozatban szereplő vagy ahhoz csatolt, az ásványi 

nyersanyag elhelyezkedésére, a földtani és kitermelhető vagyon mennyiségére és minőségére, 

d) az éves kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére, minőségére, a tárgyév végén a 

bányatelekben található ásványi nyersanyag elhelyezkedésére, a földtani és kitermelhető vagyon 

mennyiségére és minőségére, a kinyert geotermikus energia mennyiségére, 

e) a kitermelés, kinyerés helyére, és 

f) a bevallott bányajáradék összegére 

vonatkozó információ. 

A bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult felelős a szolgáltatott adatok valódiságáért, 

amelyet az állami földtani feladatokat ellátó szerv jogosult ellenőrizni. 

Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus 

energiavagyon, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetek 

nyilvántartását, amelyekkel kapcsolatban a jogosult kérelmére, külön jogszabályban meghatározott 

díjazásért, igazolást ad ki. 

BÁNYATELEK 

Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet 

hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) 

szabad. 

Nem kell bányatelket megállapítani az ásványi nyersanyagoknak a kutatás keretében, továbbá a 

meddőhányónak a hasznosítása során végzett feltárására és kitermelésére. 

A bányatelket kérelemre, külfejtéses művelésre vonatkozó bányatelek esetében az 

ingatlantulajdonosoknak a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi 

ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos 

észrevételei figyelembevételével a bányafelügyelet állapítja meg. 
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A bányafelügyelet a bányatelek megállapításáról szóló véglegessé vált határozatot megküldi az 

ingatlanügyi hatóságnak a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett. Nem kell 

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kőolaj, földgáz - ideértve a szén-dioxid gázt is - 

kitermelésére és a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelket. 

A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a 

bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek 

megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének. 

A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat véglegessé válásától számított 5 

hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom 

kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a 

23. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti tevékenység, valamint a (3a) bekezdés szerinti eljárás 

időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának, illetve 

geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik. 

Bányatelek megállapítását jogszerűen megszerzett adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés 

eredményei vagy bejelentés alapján végzett felszíni előkutatás adatai felhasználásával készített 

készletszámítási jelentés alapján is lehet kérelmezni. A készletszámítási jelentés alapján benyújtott 

kérelem esetén a bányafelügyelet felhívja a kérelmezőt - a kőolaj, földgáz, ideértve a szén-dioxid gáz 

ásványi nyersanyagra irányuló bányatelek megállapítás kivételével - a környezetvédelmi 

engedélyezési eljárás megindítására, és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás véglegessé vált 

döntéssel való lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggeszti. 

Meghatározott ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére a bányafelügyelet a bányatelket 

akkor állapítja meg, ha a kérelmező 

a) kutatási adatokkal (kutatási zárójelentés vagy készletszámítási jelentés) igazolja, hogy a 

bányatelekkel lehatárolni kért lelőhely kitermelhető ásványinyersanyag-vagyonnal rendelkezik, 

b) *  szilárd ásványi nyersanyag feltárása és kitermelése esetében - a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott 

esetekben - a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi, illetve egységes 

környezethasználati engedéllyel vagy a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

végleges határozatával rendelkezik, 

c) meghatározza az általa alkalmazni kívánt bányaművelési technológiát (mélyművelés, külfejtés, 

fúrólyukas kitermelés), és műszaki leírással igazolja a kitermelési feltételek teljesíthetőségét, valamint 

megjelöli a kitermelés ütemterv szerinti időpontját, 

d) teljesíti a bányatelek-dokumentáció tartalmára jogszabályban előírt követelményeket. 

A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény bányatelek-

megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek, és a bányászati tevékenység befejezését követő, a 

bányászattal igénybe vett területekre vonatkozó újrahasznosítási cél a településrendezési 

eszközökben foglaltaknak megfelel. 

A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven, közös államhatár mentén lévő 

szénhidrogén-előfordulás esetében 10 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A 

bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj185idc6ae
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bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel 

történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni. 

A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó 

a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű 

kitermelést nem kezdi meg, és 

aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy 

ab) *  a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet végleges döntésében elutasította, 

b) *  a térítésfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy 

c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik. 

A bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának kijelölése céljából a bányafelügyelet, ha arra - 

előzetes megkeresés alapján - a magyar állam tulajdonosi jogköreit gyakorló szerv nem tart igényt, az 

ásványvagyon gazdálkodási szempontjai, a környezetvédelem és a gazdaságosság, az állam számára a 

várható bevétel, megtakarítás vagy más előny figyelembevételével pályázatot írhat ki. 

Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek 

megállapítását követően még kitermelési tevékenységet nem végeztek, akkor az új jogosult a 

kijelöléstől számított öt éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az ötéves határidő 

meghosszabbítható. A jogkövetkezményeket az új jogosult tekintetében is alkalmazni kell. 

Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek 

megállapítását követően már megkezdték a kitermelést, akkor az új jogosult a kijelöléstől számított 

egy éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az egyéves határidő nem 

hosszabbítható meg. Az egyéves határidőbe a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági 

engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama nem számít bele. 

A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 

Értesítőben - szénhidrogének esetében az Európai Unió hivatalos lapjában is - meghirdeti. 

Nem lehet a pályázaton meghirdetni az olyan bányatelket, amely a benne található ásványi 

nyersanyag tekintetében zárt területnek minősül. A bányatelket a bányászati jogot törlő határozat 

véglegessé válását követően a bányafelügyelet hivatalból törli a nyilvántartásból. 

MŰSZAKI ÜZEMI TERV 

A feltárási, kitermelési, föld alatti gáztárolási és meddőhányó-hasznosítási tevékenységet jóváhagyott 

műszaki üzemi terv szerint kell végezni. 

A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az 

ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi 

követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a 

felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek 

megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve 

csökkentését, továbbá a megállapított bányateleknél, illetve horizontálisan bővített 

bányatelekrésznél a településrendezési eszközökben foglaltaknak való megfelelést. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj188idc6ae
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A műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet a meghatározott szempontokra és az ingatlan-

igénybevételi ütemtervre figyelemmel hagyja jóvá. 

A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben engedélyezett bányászati tevékenységét - a tájrendezés 

kivételével - csak akkor kezdheti meg, ha a bányafelügyeletnek igazolta, hogy a bányászati 

tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlanok tekintetében ingatlan-igénybevételi 

jogosultsággal rendelkezik, és a bányafelügyelet az igazolást elfogadta. 

A bányafelügyelet a tájrendezés elvégzéséhez szükséges mértéket meghaladó meddő értékesítését a 

műszaki üzemi terv jóváhagyása során engedélyezi. 

A bányászati tevékenység során feltárt, szakmai-tudományos szempontból jelentős ásványokról, 

ásványtársulásokról, ősmaradványokról a bányavállalkozó köteles tájékoztatni a védett természeti 

területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet és lehetővé tenni a lelet mentését. 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK 

A bányavállalkozó köteles e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott 

műszaki-, technológiai biztonsági rendelkezések előírásait megtartani, végrehajtásukról gondoskodni. 

A bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: 

bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. Szénhidrogén-bányaüzemben egyes speciális 

bányászati tevékenységek tekintetében külön bányaüzemi felelős műszaki vezető is megbízható. A 

bányaüzemi felelős műszaki vezetőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni. 

Aki bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló 

szándékát a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői 

tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a bányaüzem felelős műszaki 

vezetőjének kijelöléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek. 

A bányafelügyelet által a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére jogosult 

személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy 

természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát. 

A nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. 

A bányaüzemi felelős műszaki vezető felel a bányatörvényben foglalt rendelkezések, a műszaki 

előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint 

megtartásuk ellenőrzéséért, e körben a bányavállalkozó képviselőjének minősül. Felelőssége nem 

zárja ki a bányavállalkozó vagy beosztása, munkaköre alapján más személy felelősségét. Ha a 

bányaüzemi felelős műszaki vezetői megbízás egyes bányászati tevékenységek tekintetében áll fenn, 

a bányaüzemi felelős műszaki vezető felelőssége e körben kizárólagos. 

EGYÜTTES KITERMELÉS 

Ha egy szénhidrogén-lelőhely kutatási fázisú próbatermelésére, feltárására vagy kitermelésére több 

bányavállalkozó jogosult, és valamennyi bányavállalkozó rendelkezik a kitermeléshez szükséges 

feltételekkel, úgy a szénhidrogén mező feltárására és kitermelésére a bányavállalkozóknak együttes 
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művelési tervet kell készíteni. Az együttes művelési tervben meg kell határozni a kitermelés 

sorrendjét, mennyiségét és feltételeit, továbbá az ásványvagyon védelmét. A bányavállalkozók 

kötelesek szolgáltatni az együttes művelési terv elkészítéséhez szükséges földtani adatokat. A 

bányafelügyelet az adatszolgáltatást nem teljesítő bányavállalkozót kötelezi a földtani adatok 

szolgáltatására. 

A bányavállalkozók a feltárási, kitermelési tevékenységüket az együttes művelési terv alapján, de 

önálló műszaki üzemi terv szerint végzik. Ha a bányavállalkozók az együttes művelési tervet nem 

készítik el az első műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem benyújtásáig, az együttes művelési tervet a 

bányafelügyelet készítteti el a bányavállalkozók költségére. Ha az együttes művelési tervet a 

bányafelügyelet készítteti el, a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárást az együttes művelési terv 

elkészítéséig felfüggeszti. 

Ha egymást fedő, vagy egymással közvetlenül vagy védőpillérek által érintkező szilárd ásványi 

nyersanyaglelőhely kitermelésére több bányavállalkozó jogosult, a bányavállalkozóknak feltárási, 

kitermelési tevékenységüket össze kell hangolniuk, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba 

vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba kell foglalniuk. A megállapodás 

létrejöttéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges. A felek a megállapodástól a bányafelügyelet 

hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik 

meg, mondhatják fel vagy módosíthatják. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és 

környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, az együttműködésre kötelezett felek 

költségviselésére vonatkozó szabályokat, 

b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását, és 

c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést. 

A megállapodást a feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez kell 

mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a 

bányafelügyelet a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt. 

A KITERMELÉS SZÜNETELTETÉSE 

A bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott műszaki üzemi terv időtartama alatt, legfeljebb 12 

hónapig a kitermelést szüneteltetheti. A kitermelést 12 hónapot meghaladóan szüneteltetni a 

bányafelügyelet engedélyével, a jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján lehet. 

A szüneteltetés időtartamára a miniszter a koncessziós szerződésben, más bányavállalkozó esetében 

a bányafelügyelet a szüneteltetésre készült műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a kieső 

bányajáradék pótlására díjfizetési kötelezettséget állapít meg. A bányajáradék pótlására díj nem 

állapítható meg, ha a kitermelés szüneteltetését elemi csapás vagy bányaveszély tette szükségessé. 

A kiesett bányajáradék pótlására a bányavállalkozó által fizetendő díj mértékének meghatározásánál 

a jóváhagyott műszaki üzemi tervet vagy az alapjául szolgáló művelési tervet kell figyelembe venni. A 

bányavállalkozó által fizetendő éves díj mértéke a szünetelést megelőző kitermelési műszaki üzemi 
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tervben az utolsó évre jóváhagyott kitermelési mennyiség értéke után a bányatörvény szerint 

meghatározott bányajáradék mértékének 30%-a. 

A bányafelügyelet - a mélyműveléses ércbánya kivételével - hivatalból elrendeli a bánya bezárását és 

a tájrendezés elvégzését, ha  

a) a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet, 

b) a bányavállalkozó a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettségének 

felhívás ellenére határidőre nem tesz eleget vagy 

c) a bányavállalkozónak a szüneteltetést követő időszakra vonatkozó műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmét - a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv kivételével - a 

bányafelügyelet véglegessé vált döntésben elutasította vagy az eljárást megszüntette. 

A bányavállalkozó a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését elrendelő bányafelügyeleti 

határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a bányatörvény szerinti műszaki 

üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet benyújtani. 

Ha a bányavállalkozó az előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy az általa benyújtott bányabezárási 

műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet véglegessé vált határozatával elutasította, vagy az eljárást 

véglegessé vált döntéssel megszüntette, a koncessziós szerződés alapján folytatott bányászati 

tevékenység esetén a koncessziós szerződés megszűnik, a bányafelügyeleti engedély alapján 

folytatott bányászati tevékenység esetén a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát. 

 Ha  

a) a koncessziós szerződés megszűnik, a bányatörvény 12. § (3) bekezdésében, vagy 

b) a bányafelügyelet a bányászati jogot törli, a 26/A. § (6b) és (7) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni. 

LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK 

A bányafelügyelet engedélye szükséges 

a) a bányatörvényben meghatározott tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, 

létesítmények és berendezések, továbbá a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltő és 

tároló létesítményeinek és elosztóvezetékeinek építéséhez, használatbavételéhez, javításához, 

átalakításához, bontásához és felhagyásához, valamint 

b) egyes nyomástartó berendezések építéséhez, használatbavételéhez, javításához, átalakításához 

[a továbbiakban az a)-b) pont szerinti építmények együttesen: sajátos építmény]. 

A bányafelügyelet azzal az építtetővel szemben, aki vagy, amely 

a) a sajátos építményre vagy annak egy részére vonatkozó építési tevékenységet véglegessé vált, 

vagy azonnal végrehajthatónak nyilvánított engedély nélkül végzi, 

b) az építési tevékenységet az a) pontban meghatározott engedélytől eltérően végzi, 

c) a sajátos építményre vagy annak egy részére vonatkozó építési tevékenységet bejelentés nélkül 

vagy attól eltérően végzi, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj229idc6ae
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d) sajátos építményt vagy annak részét a településrendezési eszközök és az általános érvényű 

kötelező építésügyi előírások és biztonsági szabályzatok megszegésével létesít, vagy 

e) építési engedélyhez kötött sajátos építményt használatbavételi engedély nélkül használ 

(a továbbiakban az a)-e) pont együttesen: szabálytalan építési tevékenység), bírságot szab ki, továbbá 

az építtetőt az a)-d) pontok esetében eltiltja a tevékenység folytatásától, az e) pont esetében eltiltja a 

használattól. 

Ha a sajátos építményt a b) vagy c) pont szerint létesítették, a bányafelügyelet arra fennmaradási 

engedélyt adhat, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők. Ha a sajátos 

építményt a d) pont alapján létesítették, a bányafelügyelet elrendeli a sajátos építmény bontását. 

Nem lehet a) és b) pontban meghatározott esetekben bírságot kiszabni, ha az azonnal 

végrehajthatónak nyilvánított építési engedélyt megsemmisítették, vagy azt a bíróság hatályon kívül 

helyezte. 

A bányafelügyelet által engedélyezett sajátos építmények tulajdonjoga - eltérő megállapodás 

hiányában - az építtetőt illeti meg. 

A BÁNYÁSZATI ÉS A GÁZIPARI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGA ÉS ÜZEMI FELÜGYELETE 

A bányászati és a külön törvényben meghatározott gázipari tevékenységet a biztonsági előírások 

szerint kell végezni. 

A biztonsági szabályzatokat külön jogszabály teszi közzé.   

A bányavállalkozó, illetve a gázipari engedélyes köteles gondoskodni a biztonsági előírások 

megtartásának ellenőrzéséről és a tevékenység felügyeletéről, továbbá arról, hogy a személyek, a 

környezet és a vagyon védelmére kidolgozott üzemi szabályzatok a munkavállalók rendelkezésére 

álljanak. 

A bányavállalkozónak a bányafelügyelet által kijelölt üzemekben bányamentő, illetőleg 

kitörésvédelmi szolgálatról kell gondoskodni és üzemzavar elhárítási, illetőleg kitörésvédelmi tervet 

kell készíteni. A tervet a bányafelügyeletnek meg kell küldeni. 

A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a bányának a fő bányaveszélyek (vízveszély, 

gázkitörés-veszély, sújtólégveszély, szénporrobbanás-veszély, tűzveszély, porártalom-veszély és 

szilikózisveszély) szempontjából való minősítését elkészítsék. 

A bányafelügyelet a bányavállalkozót, valamint a gázipari engedélyest, mint munkáltatót, arra 

kötelezheti, hogy írásban adjon tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények 

teljesítéséről. 

TÁJRENDEZÉS 

A bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult köteles azt a külszíni területet, amelynek 

használhatósága a bányászati vagy földtani kutatási tevékenység következtében megszűnt vagy 

lényegesen korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas 

állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (a továbbiakban: tájrendezés). 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj250idc6ae
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A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a műszaki üzemi terv, valamint a (4) 

bekezdés szerinti használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezési tervének jóváhagyási 

eljárása során dönt. 

Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal 

kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004. december 31-én e bányászati 

célú mélyfúrások tulajdonosa, vagy aki e határidő után a mélyfúrás tulajdonjogát megszerezte. 

A tulajdonos köteles a feladatok elvégzésére vonatkozó - a tájrendezés végrehajtásának ütemezését 

is magában foglaló - tájrendezési tervet készíteni, és a bányafelügyelethez jóváhagyásra benyújtani. 

A tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy 2020. évtől kezdődően, minden évben a 

használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/13 részét 

teljesíteni kell. A tulajdonos köteles a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú 

mélyfúrás tájrendezését 2032. december 31-ig befejezni. 

Nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek nem 

bányászati célú hasznosításra kerülnek. A bányafelügyelet dönt arról, hogy a használaton kívüli 

bányászati célú mélyfúrás bányászati célra már nem alkalmas. A bányafelügyelet döntése nem jogosít 

a nem bányászati célú hasznosítás megkezdésére, ahhoz meg kell szerezni a hatáskörrel rendelkező 

hatóság engedélyét. 

Amennyiben a bányafelügyeleti határozat véglegessé válásától számított fél éven belül a tulajdonos 

nem kezdeményezi a nem bányászati célú hasznosítás engedélyezését a hatáskörrel rendelkező 

hatóságnál, vagy ha az engedélyben meghatározott időtartamon belül a hasznosítást nem kezdi meg, 

köteles a tájrendezést elvégezni. 

A bányafelügyelet a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokról nyilvántartást vezet. 

BÁNYAKÁROK 

A bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult a meghatározott károkat (bányakár) köteles 

megtéríteni. 

Bányakárnak minősülnek a bányászati és földtani kutatási tevékenységgel idegen ingatlanban, 

épületben, az ingatlan más alkotórészében és tartozékában okozott, továbbá a vízelvonás folytán 

keletkezett károk, beleértve a károk megelőzésére, csökkentésére és elhárítására fordított kiadásokat 

is. 

Nem jár kártalanítás az építményben keletkezett kárért, ha az építményt bányaművelésre fenntartott 

területen vagy bányatelek határain belül építési engedély nélkül vagy abban - a kárelhárítás 

érdekében - megszabott feltételek megsértésével emelték. 

A bányakártalanítást - eltérő megállapodás hiányában - pénzben kell megfizetni. 

Az esedékessé vált kártalanításban a bányavállalkozónak vagy a földtani kutatásra jogosultnak meg 

kell kísérelni az egyezség létrehozását. Megegyezés hiányában a bányavállalkozó vagy a földtani 

kutatásra jogosult a kártalanítás esedékessé válásától számított 30 napon belül, szakértői 

véleménnyel alátámasztott összegű kártalanítást köteles a károsultnak kifizetni. 
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A károsult az esedékessé vált, de az előírt határidőn belül nem teljesített kártalanítási követelését, 

továbbá a már kifizetett kártalanítást meghaladó többletkártalanítási igényét a bányavállalkozó vagy 

a földtani kutatásra jogosult ellen indított polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. 

Szolgalmi jog vagy kisajátítás alapján elhelyezett bányászati létesítmény által az ingatlan 

rendeltetésszerű használatában keletkezett hátrány nem bányakár. Az akadályoztatásért vagy egyéb 

hátrányért (pl. az ingatlan forgalmi értékében bekövetkezett csökkenésért) járó kártalanítást az 

ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) részére a szolgalom alapításakor, illetőleg a kisajátítási 

eljárás során kell megállapítani. 

FELSZÍNI INGATLANTULAJDON KORLÁTOZÁSA 

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani 

kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el. A 

bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult e tevékenységével és az ingatlan 

rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a 

bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a használaton kívüli mélyfúrás a bányatörvény 36. § (4) 

bekezdése szerinti tulajdonosa a mélyfúrás tájrendezését elvégezze. A tájrendezés során okozott 

károkat a mélyfúrás tulajdonosa a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

Kutatási tevékenységnek kell tekinteni a szeizmikus mérések helyszínére történő behajtást, a mérési 

pontok és nyomvonalak kitűzését, a mérések elvégzését, ideértve a többdimenziós szeizmikus 

méréseket és a felvételezést is. A geofizikai mérések elvégzése nem minősül a termőföld védelméről 

szóló törvényben meghatározott termőföld időleges más célú hasznosításának. 

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-

szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges 

berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és 

gáztermékvezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak 

befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását 

igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. 

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-

szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés 

megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és 

gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi 

jog alapítását igényelheti. Az e törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű 

üzemeltetéséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, 

technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a 

bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, 

az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. 

A szolgalom alapján a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője jogosult a 

tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, ellenőrzés, javítás, 

karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés és a biztonság fenntartása, az üzemzavar 

megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására. 
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Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell 

megtéríteni. A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett kárt 

megtéríteni. A szolgalom alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről a 

bányavállalkozónak, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének az ingatlan tulajdonosával, 

vagyonkezelőjével vagy használójával - ajánlat megküldésével - kell az egyezség létrehozását 

megkísérelnie. 

Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a 

bányavállalkozó vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője kérelmére a kisajátítási 

hatóság állapítja meg. A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátításról szóló törvény eljárási 

szabályait kell alkalmazni. A megállapodáson és a hatósági határozaton alapuló jog a Polgári 

Törvénykönyv 5:27. és 5:164. §-ában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 16. § f) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során azonos megítélés alá esik. 

A koncessziós szerződésben az állam által vállalt kisajátítással kapcsolatban felmerült kiadásokat 

(kártalanítás, eljárási költségek stb.) a bányavállalkozó köteles viselni. A kiadások összegét a 

bányavállalkozó köteles a kisajátítási eljárásban az állam képviseletében eljáró szervezetnek 

megelőlegezni. Egyéb esetben a bányászati célból történő kisajátítást a bányavállalkozó harmadik 

személy kisajátítást kérőként kérheti, a kisajátítással kapcsolatos kártalanítást, költségeket a 

bányavállalkozó köteles megfizetni. A kisajátított ingatlan mindkét esetben az állam tulajdonába 

kerül, a kisajátított ingatlanon - a bányászati jogosultság időtartama alatt - a bányavállalkozót 

megilletik az ingatlan birtoklására és ingyenes használatára vonatkozó jogok. 

A bányászati célú kisajátítás esetén a bányavállalkozó kisajátított ingatlanra vonatkozó használati 

jogát az ingatlanügyi hatóság a véglegessé vált kisajátítási határozat alapján jegyzi be az ingatlan-

nyilvántartásba. 

Ha a bányászati célú kisajátítás feltételei állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében állnak fenn, 

akkor az ingatlan tekintetében szolgalomalapítási eljárást kell lefolytatni a bányavállalkozó kérelmére 

attól függetlenül, hogy a bányászati célú igénybevétel az ingatlan rendeltetésszerű használatát 

kizárja. 

Közterületen elhelyezendő bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és 

gáztermékvezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére szolgalmi jogot alapítani nem lehet. A 

bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték 

közterületen történő elhelyezését, illetve üzemeltetését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A 

közterület igénybevételével - beleértve a közterület használati korlátázását is - okozott károkért az 

építtető köteles kártalanítást fizetni. 

Nem lehet szolgalmi jogot alapítani akkor sem, ha a bányászati létesítmény, a szénhidrogén-

szállítóvezeték és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét 

érinti. Az ilyen terület építési tevékenységgel történő igénybevételére és a létesítmények 

üzemeltetésére az érintetteknek megállapodást kell kötni. A megállapodás alkalmas az építési 

jogosultság igazolására. 

A megállapodás nem korlátozhatja a jogokat. 

ÉPÍTÉSI TILALOM ÉS KORLÁTOZÁSOK 
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A bányavállalkozó a bányatörvény 26/B. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül kérheti a 

bányafelügyelettől, hogy az kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a mélyművelésre vagy 

külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási 

tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának 

(vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és 

telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba 

nem jegyezték be. 

A bányavállalkozó a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési, vagy 

telekalakítási eljárásban ügyfélnek minősül. Ha a bányavállalkozó az építéshez vagy telekalakításhoz 

olyan feltételek előírását kezdeményezi, amelyek kifejezetten a bányaművelés okozta hátrányok 

elkerülését célozzák, úgy köteles az ebből eredő, még meg nem térített károkat az ingatlan 

tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) megtéríteni. 

A területrendezési tervek, illetőleg a településrendezési eszközök kidolgozásánál - a bányafelügyelet 

megkeresésével - figyelembe kell venni a nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartalmazó 

területeket. A bányafelügyelet javaslatára a megállapított bányatelek területén a helyi építési 

szabályzatban területfelhasználási, illetőleg építési korlátozásokat lehet életbe léptetni. 

A bányafelügyelet a bányászati tevékenység befejezését követően megkeresi az illetékes települési 

önkormányzatot a bányászati tevékenységgel vagy megszüntetett sajátos építményekkel 

veszélyeztetett ingatlanra vonatkozó építési tilalom vagy korlátozás elrendelése érdekében. 

A bányafelügyelet a bányatelek törlését követően az elrendelt építési és telekalakítási tilalom törlése 

érdekében megkeresi az illetékes települési önkormányzatot. 

BÍRSÁG, INTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK 

A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati 

tevékenységet végez vagy végeztet, bírsággal sújtja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint 

kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. Jogosulatlanul az folytat bányászati 

tevékenységet, aki 

b) bányászati koncesszió vagy bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyagot termel ki, 

vagy geotermikus energiát hasznosít, 

c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége 

során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít, 

A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, amely bányászati hulladékkezelési 

tevékenységet engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végez vagy végeztet, bírsággal sújtja és 

eltiltja a szabálytalanul végzett tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogellenes állapot 

megszüntetésére. 

Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a 

bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását megtilthatja, az engedélyt 

visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a 

tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti, amely esetben a bányatörvény 26/A. 

§ (6)-(7) bekezdését is alkalmazni kell. Koncesszió esetén a bányafelügyelet a koncessziós szerződés 

megszüntetését is kezdeményezheti. 
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Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt 

a) a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy attól eltérően, 

b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével, 

c) a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási vagy 

befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen vagy azt elmulasztva, 

d) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

megsértésével, 

e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól eltérően 

gyakorolja. 

A szabálytalan bányászati tevékenység végzése során kitermelt ásványi nyersanyag tulajdonjoga 

akkor száll át a bányavállalkozóra, ha a bányafelügyelet az eredeti állapot helyreállítását nem 

rendelte el és a bányavállalkozó a bányajáradékot megfizette. 

A bányafelügyelet a jogkövetkezmények közül azt alkalmazza, amely a leghatékonyabban szolgálja a 

jogsértő állapot megszüntetését. A bányafelügyelet a jogkövetkezményeket együttesen is 

alkalmazhatja. 

Ha a bányavállalkozó a kitermelést engedély nélkül szüneteltette, a bányafelügyelet a 

bányavállalkozót az engedély nélküli szüneteltetés időtartamára a bányatörvény 30. § (3) bekezdés 

alapján számított díj megfizetésére kötelezi. 

A bányafelügyelet azt a természetes vagy jogi személyt, aki, illetőleg amely külön jogszabály hatálya 

alá tartozó, a bányafelügyelet által kiadott hatósági engedélyhez kötött gázipari tevékenységet 

(földgáz tárolása, vezetéken történő elosztása, szállítása, egyéb gázok vezetéken történő szállítása, 

cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei vezetéken történő elosztása, tartályban vagy 

palackban történő forgalmazása) engedély nélkül végez, bírsággal sújtja és eltilthatja a tevékenység 

folytatásától. 

Azt a meghatározott gázipari tevékenység végzésére jogosult engedélyest, amely a tevékenységét 

jogszabályban vagy a bányafelügyelet határozatában foglalt előírásoktól eltérően gyakorolja, a 

bányafelügyelet bírsággal sújtja és a tevékenységét felfüggesztheti vagy a bányafelügyelet által 

kiadott engedélyt visszavonhatja. Abban az esetben, ha az intézkedés a földgázellátásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó földgázipari tevékenységet érint, a bányafelügyelet a javasolt 

intézkedésről értesíti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt. 

A bírság ismételten kiszabható. 

A bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének pénzügyi 

fedezetére a miniszter a koncessziós szerződésben, a bányafelügyelet az engedélyben a 

bányavállalkozó ajánlata figyelembevételével biztosítási szerződés megkötését vagy biztosíték adását 

írja elő. E pénzügyi fedezetnek ki kell terjednie a bányakárok megtérítésére, valamint a tájrendezési 

kötelezettség teljesítésére - ideértve a hulladékkezelő létesítmények környezeti kárait és 

rehabilitációs munkálatait - is. 

A bányászati tevékenységből származó államot terhelő tájrendezési kötelezettség esetén 

biztosítékadási kötelezettség nem írható elő. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv#lbj323idc6ae


Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

23 / 133 

Ha a bányavállalkozó a megadott határidőre biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget, a 

bányafelügyelet - a kötelezettség teljesítéséig - a bányászati tevékenység megkezdését vagy 

folytatását megtiltja. Ha a bányavállalkozó nem tett eleget a biztosítékadási kötelezettségének a 

bányafelügyelet bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltó határozatának 

véglegessé válását követő kilencven napon belül, a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati 

jogát, amely esetben a bányatörvény 26/A. § (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni. 

Amennyiben a (bányafelügyelet megállapítja, hogy az ügy más hatóság hatáskörébe is tartozik, 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot. 

BÁNYABEZÁRÁS, MEZŐ FELHAGYÁS 

A kitermelés befejezésekor a bányabezárásra, a szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki 

üzemi terv elbírálása során vizsgálni kell a megszűnt bánya föld alatti térségeinek és egyéb közcélra 

hasznosítható létesítményeinek, illetve a felhagyott szénhidrogéntelepnek más célú hasznosítási 

lehetőségét is. Ennek során figyelemmel kell lenni a meddőhányó(k) hasznosítására és 

megszüntetésére. 

A hasznosításra nem kerülő föld alatti bányatérséget olyan állapotban szabad felhagyni, hogy az sem 

a környezetre, sem a felszínre veszélyt ne jelentsen. 

A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített 

műszaki tervet a bányafelügyelet engedélyezi, és annak végrehajtását ellenőrzi. 

A bányafelügyeletnek az engedélyében az érintett önkormányzat hozzájárulása alapján intézkednie 

kell a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetéséről vagy közérdekből történő 

további üzemeltetéséről. 

A bányavállalkozó a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez az ingatlan 

igénybevételi jogosultságát igazoló okiratot akkor köteles mellékelni, ha a bányabezárás során 

ásványi nyersanyag kitermelést - ide nem értve a végállapoti rézsűk és bányatalp kialakítását - is 

tervez. 

A BÁNYÁSZAT ÁLLAMI FELÜGYELETE 

A MÉLYSÉGI VIZEK FELSZÍNRE HOZATALÁNAK BÁNYAHATÓSÁGI FELÜGYELETE 

A bányafelügyelet látja el a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával 

végzett munkálatok hatósági biztonságtechnikai felügyeletét. A hatósági felügyelet keretében a 

bányafelügyelet a munkálatok és az üzemben tartás biztonságára és szakszerűségére vonatkozó 

kérdésekben közvetlenül intézkedik, a vízvagyon védelmére szolgáló intézkedések megtételét pedig a 

vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi. 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik a szénhidrogénnel együtt felszínre hozott víz szénhidrogén 

tárolókban történő elhelyezésének hatósági felügyelete. 

FÖLD ALATTI TÁROLÓ TÉRSÉGEK HATÓSÁGI FELÜGYELETE 
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A bányafelügyelet műszaki-biztonsági, munkabiztonsági és munkaügyi felügyeletet gyakorol a 300 

m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított, természetes kőzetréteggel fedett, 

föld alatti térségek (föld alatti tároló térségek) létesítésére, használatbavételére és megszüntetésére 

irányuló tevékenységek felett. 

A föld alatti tároló térségekről a Kormány által rendeletben kijelölt szerv nyilvántartást vezet. 

A föld alatti tároló térségek állagának megóvásáról a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni. 

 
III/2. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-ának (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:   

(A Bt. 4. §-ához) 

Az előkutatás bejelentés tartalmazza:  

a) az előkutatást végző elnevezését és székhelyét,  

b) a tevékenységgel megismerni kívánt ásványi nyersanyag megnevezését, a kutatási terület alap- 

és fedőlapját,  

c) a tevékenységgel érintett terület közigazgatási helyét és helyrajzi számát, sarokpontjainak 

Egységes Országos Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV) megadott koordinátáit, és  

d) az előkutatás tervezett módszerét. 

A bejelentéshez a bejelentő mellékeli az előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, 

használójával) kötött megállapodást, valamint az EOV koordinátákkal és helyrajzi számokkal 

lehatárolt terület helyszínrajzát.  

Az építőipari nyers- és alapanyag előkutatása esetén a talaj felszínének megbontását eredményező 

előkutatási tevékenység is végezhető. 

Ha a Bt. eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó, kérelemre indult eljárásokban az 

ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési határidő 35 

nap. 

Az előkutatás során nyert földtani adatokat a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a 

továbbiakban: MBFSZ) részére meg kell küldeni. 

(A Bt. 5. §-ához) *  

Bányászati hulladékkezelő létesítmény (a továbbiakban: hulladékkezelő létesítmény) a 

bányafelügyelet engedélyével üzemeltethető. A bányafelügyelet a működés engedélyezéséről 

a) ha a hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel nem jár, a műszaki üzemi 

terv jóváhagyása, vagy 

b) ha a hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel jár, annak használatbavételi 

vagy fennmaradási engedélyezési eljárása során dönt. 

Az engedélykérelem a következőket tartalmazza: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj1idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj6idf1fa
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a) az üzemeltető megjelölése, 

b) a hulladékkezelő létesítmény javasolt helye, 

c) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti 

bányászati hulladékgazdálkodási terv, 

d) az R. szerinti pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű megfelelő intézkedés bemutatása. 

Ha a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséhez környezetvédelmi vagy egységes 

környezethasználati engedély szükséges, a kérelemhez mellékelni kell a véglegessé vált 

környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. 

A bányafelügyelet akkor adja meg az engedélyt, ha az üzemeltető igazolja, hogy 

a) az üzemeltető felkészült az R. által támasztott követelmények betartására, és 

b) a hulladékkezelés nem ellentétes a hulladékról szóló törvény általános elveivel. 

A bányafelügyelet a működési engedélyezési eljárás során dönt a bányászati hulladék-gazdálkodási 

terv jóváhagyásáról, az üzemeltető által felajánlott pénzügyi biztosíték elfogadásáról és a 

hulladékkezelő létesítmény R. szerinti besorolásáról. 

A bányafelügyelet hivatalból módosítja az engedély feltételeit, ha 

a) a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladékban jelentős változások, 

így különösen az üzemeltető változása, a hulladék veszélyességének változása következnek be, 

b) az üzemeltető által az R. szerint jelentett monitoring eredmények, valamint a végrehajtott 

ellenőrzések alapján indokolt, 

c) az Európai Unió által nyilvántartott, elérhető technikában beálló jelentős változás következik be. 

Az engedélyben foglalt információkat a bányafelügyelet az illetékes nemzeti és közösségi statisztikai 

hivatalok számára hozzáférhetővé teszi statisztikai célból történő megkeresés esetén. Az üzleti titkot 

képező információk - különösen az üzleti kapcsolatok, a költségösszetevők és a gazdaságosan 

kitermelhető ásványvagyon mennyisége - nem hozhatók nyilvánosságra. 

(A Bt. 18. §-ához) 

A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlása jogának átruházása iránti kérelem tartalmazza: 

a) az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást,  

b) az átvevő ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték adására, amely az átadó által 

nyújtott biztosítéknál nem lehet kevesebb, 

c) az átadó nyilatkozatát az átadás időpontjában a bányászati jogot terhelő jogokról, *  

d) az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet. *  

A kérelem benyújtásakor igazolni kell 

a) a bányászati jog átruházására vonatkozó megállapodás létrejöttét, *  

b) a bányászati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek, 

különösen a tájrendezési, bányabezárási (mezőfelhagyási), környezet- és természetvédelmi 

kötelezettségek átvevő általi átvállalását, *  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj28idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj29idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj30idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj32idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj33idf1fa
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c) a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb követelmények 

teljesítését, 

d) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-, használati jogának rendezésére vonatkozó 

megállapodás létrejöttét. *  

A bányászati jog az engedélyezett kutatási terület, a megállapított bányatelek vagy a kijelölt 

geotermikus védőidom egészére ruházható át. 

(A Bt. 20. §-ához) 

A bányajáradék számításának alapjául 

a) az ásványi nyersanyagnak 

aa) a kutatási területről, bányatelekből vagy meddőhányóból kitermelt, 

ab) a torlatból vagy hordalékból vízjogi engedély alapján kitermelt, 

ac) a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti más hatósági engedély alapján kitermelt és az engedélyben 

foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított vagy értékesített, továbbá a 

Bt. 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti 

veszélyhelyzet megszűnését követően más célra felhasznált, hasznosított vagy értékesített, 

ad) szénhidrogén esetében - beleértve a vízjogi (üzemeltetési) engedéllyel rendelkező víztermelő 

kutakból kitermelt és értékesített vagy hasznosított szénhidrogént és egyéb ásványi nyersanyagot is - 

a kútfejen méréssel vagy ennek hiányában a kútfejre visszaszármaztatással meghatározott, 

ae) a föld alatti gáztárolóban lévő és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába 

került párnagáz mennyisége után keletkezett, vagy 

b) a kinyert geotermikus energia kútfejen méréssel meghatározott, 

c) föld alatti szénelgázosítással történő kitermelés esetében a kutatási területből vagy a 

bányatelekből a műszaki üzemi tervben tervezett, a bányajáradék bevallási időszakra igénybevett 

ásványi nyersanyag mennyiségénekértékét kell figyelembe venni. 

A bányajáradékot 

a) kőolaj, földgáz, szén-dioxid gáz és a termálvízzel kitermelt kísérőgáz esetében havonta, a 

tárgyhót követő hónap 20. napjáig, 

b) egyéb ásványi nyersanyag és a kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet 

követő hónap 20. napjáig, 

c) a föld alatti gáztárolóban lévő és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába 

került földgáz után a (13) bekezdés szerint kell bevallani a bányafelügyeletnek, valamint befizetni a 

központi költségvetés e célra elkülönített számláira. 

 

(A Bt. 22. §-ához) 

A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj34idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj40idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj41idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj45idf1fa
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a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő 

lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását (a kutatási terület alap- és fedőlapját), szilárd ásványi 

nyersanyag esetében a kért kutatási területtel lefedett ingatlanok helyrajzi számát, és 

b) a kutatni tervezett ásványi nyersanyag megnevezését. 

A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, 

legfeljebb 1:100 000 méretarányú térképét. A térképen ábrázolni kell a kutatási terület határvonalát 

a határpontok számozásával. 

Kutatás nem engedélyezhető 

a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya vagy engedélye alapján vállalt, és a kutatási 

műszaki üzemi tervben számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelmezett területen neki 

felróhatóan a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem teljesítette; 

b) a bányavállalkozónak 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavállalkozó már megkutatott, 

és a kutatás eredményéről készült zárójelentést a bányafelügyelet végleges határozatban elfogadta; 

c) a kérelmezett terület azon részére vagy arra az ásványi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a 

jog megadása már megállapított bányászati jogot sértene. 

A kutatási jogot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell a kutatási területet a sarokpontok 

koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját, és azt, hogy mely ásványi nyersanyag kutatására 

biztosít jogot. *  

A kutatási műszaki üzemi tervet a kutatási terület egészére kell elkészíteni és benyújtani 

jóváhagyásra. A szilárd ásványi nyersanyagok kutatására készített műszaki üzemi tervben a szükséges 

kutató létesítmények számát és területi elosztását az előfordulás várható földtani-tektonikai 

viszonyaira figyelemmel kell megtervezni. 

Ha a kutatási műszaki üzemi tervet nem a kutatási terület egészére nyújtják be, a kutatási műszaki 

üzemi tervvel nem érintett kutatási terület tekintetében a Bt. 22. § (8) bekezdését kell alkalmazni. 

Ha a kutatási műszaki üzemi tervet nem a kutatási terület egészére nyújtják be, és ennek 

következtében a fennmaradó kutatási terület több, egymással nem érintkező részre tagolódna, a Bt. 

22. § (8) bekezdését a teljes kutatási terület tekintetében alkalmazni kell. 

A kutatási területet blokkokban kell megállapítani. A kutatási blokk térképi vetülete egyenes 

szakaszokkal határolt zárt sokszög. Vetületi határvonal lehet az országhatár, illetve más mesterséges 

objektum vagy természeti képződmény határvonala is. Egy kutatási területen belül minden blokk 

legalább egy határoló oldallal kell érintkezzen a szomszédos blokkal. 

Egy kutatási blokk területe legfeljebb 

a) szénhidrogének esetében 400 km2; 

b) szenek és bauxitfélék esetében 50 km2; 

c) érctartalmú ásványi nyersanyagok esetében 30 km2; 

d) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 8 km2 lehet. 

Azonos ásványi nyersanyagra - a szénhidrogének kivételével - egy bányavállalkozó egyidejűleg 

legfeljebb nyolc kutatási blokkon rendelkezhet kutatási joggal vagy kutatási engedéllyel. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj58idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj60idf1fa
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj62idf1fa
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Blokkok meghatározása nélkül engedélyezhető a kutatás szeizmikus kutatási vonalra vagy 

légifelvételezéssel tervezett kutatásra. 

A kutatás során végzett szilárd ásványi nyersanyag kitermelést, annak várható mennyiségi és 

minőségi adatait a bányavállalkozó a kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a szénhidrogén 

kitermelését jellemző mennyiségi és minőségi adatokat a kitermelés megkezdését követő 8 napon 

belül köteles bejelenteni a bányafelügyelethez. A kitermelést a bányafelügyelet ásványvagyon-

védelmi okokból, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezet- vagy 

természetvédelmi okokból, a vízügyi hatóság vízgazdálkodási, a vízvédelmi hatóság vízvédelmi okból 

korlátozhatja. 

A Bt. 22. § (10) bekezdése szerinti megállapodást a bányafelügyelet akkor hagyja jóvá, ha abból 

egyértelműen megállapíthatóak 

a) a felek közötti felelősségi viszonyok, 

b) az ásványvagyon-gazdálkodásra, a biztonság és tulajdon védelmére vonatkozó szempontok 

érvényesülése, továbbá 

c) az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó indokoltság fennállása. 

 

(A Bt. 22/D. §-ához) *  

A földtani kutatás során érvényesíteni kell 

a) a fokozatos, egyenletes és szükséges mértékű megismerést, 

b) a kutatási szakaszok egymásra épülését, 

c) a szükséges eredmények elérését biztosító, műszakilag és gazdaságilag elérhető legjobb 

módszer és technológia alkalmazását, 

d) a földtani adatok tudományosan megalapozott jellemzését és az adatok bizonytalanságának 

elemzését, és 

e) az adatok megőrzését és reprodukálhatóságát. 

A földtani kutatást úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a földtani környezet eredeti, 

természetes egyensúlyi állapotának megismerését. 

A földtani kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a földtani kutatási terület közigazgatási megjelölését és sarokpontjainak EOV rendszer szerinti 

koordinátáit, mélységi lehatárolását, 

b) a földtani kutatási tervet, 

c) a földtani kutatási tervvel összhangban álló kutatási tervtérképet, és 

d) javaslatot a földtani kutatási biztosíték összegére, fajtájára. 

(2) A földtani kutatási tervnek tartalmaznia kell: 

a) a tervezett kutatás célját és annak indokolását, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800203.KOR&txtreferer=00000003.TXT#lbj107idf1fa
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b) a területre rendelkezésre álló korábbi - a kutatási célnak megfelelő - földtani ismeretek 

összefoglalását és értékelését, 

c) a kutatási cél elérése érdekében tervezett kutatási feladatokat, megnevezve a kutatni tervezett 

geológiai képződményt és szerkezetet, és a kutatási feladatok teljesítéséhez szükséges technológia és 

a biztonsági intézkedések leírását, 

d) a tervezett kutatóépítmények felsorolását, helyének és felvonulási útvonalainak leírását, 

e) az egyes kutatási tevékenységek 

ea) megnevezését és célját, 

eb) részletes leírását, 

ec) mennyiségét és kiterjedését, 

ed) során alkalmazandó technológiai leírást, 

ee) eredményei értékelésének módszertani ismertetését, 

ef) kutatási fázisokra való bontását, a fázisok egymásrautaltságát, ütemezését és tervezett 

időtartamát és a kutatás tervezett befejezésének időpontját, 

eg) során várható veszélyeket és az ezek elhárítására tervezett intézkedések leírását, 

eh) környezetre és természetre gyakorolt hatásait, valamint az elvégzendő tájrendezési feladatok 

ütemezését, 

f) a kutatóépítményekkel érintett ingatlanok település és helyrajzi szám szerinti megjelölését, 

valamint ezen ingatlanok tulajdonosainak, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal 

rendelkezőknek a név- és címjegyzékét. 

A földtani kutatási terület legfeljebb 400 km2 lehet. 

 

(A Bt. 23. §-ához) 

A bányavállalkozó az ásványi nyersanyagok feltárása során végzett szilárd ásványi nyersanyag-

kitermelés megkezdését, valamint az ásványi nyersanyag-kitermelésre vonatkozó tervezett 

mennyiségi és minőségi adatait, a kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal köteles a 

bányafelügyeletnek írásban bejelenteni. 

Kőolaj és földgáz ásványi nyersanyag, továbbá a 30 °C-ot elérő vagy azt meghaladó hőmérsékletű 

energiahordozóból kinyert geotermikus energia esetében az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási és 

bejelentési kötelezettséget a kitermelés megkezdésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. 

A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy köteles az 

ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást a tárgyévet követő év február 28-ig a 

bányafelügyeletnek bejelenteni. A bejelentést az MBFSZ elnöke által kiadott adatlapokon kell 

teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. 

Külfejtéses bányaművelés esetében a jelentéshez anyagmérleget kell mellékelni. Az anyagmérleg 

tartalmazza: 
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a) a haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított vagy értékesített és 

meddőhányóra került mennyiségét, valamint 

b) a humuszos feltalaj mentett vagy tájrendezésre felhasznált, továbbá a más célra hasznosított 

mennyiségét. 

A bányafelügyelet az anyagmérleg humuszos feltalajra vonatkozó adatait április 30-ig megküldi a 

talajvédelmi hatóságnak. 

A 30 °C-ot elérő vagy azt meghaladó hőmérsékletű energiahordozó esetében, a geotermikus energiát 

koncessziós szerződés, a bányafelügyelet által kiadott engedély vagy vízjogi engedély alapján kinyerő 

és hasznosító bányavállalkozó, az általa kinyert és a kinyert mennyiségből hasznosított geotermikus 

energia mennyiségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig köteles bejelenteni. 

 

(A Bt. 24. §-ához) 

A műszaki-biztonsági irányítási rendszer tervét az MBFSZ-nek előzetesen be kell mutatni. 

A műszaki-biztonsági irányítási rendszert az MBFSZ hagyja jóvá, és a rendszer gyakorlatban történő 

alkalmazását a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint illetékes 

kormányhivatal ellenőrzi. 

A földtani kutatást végző szervezet és a bányavállalkozó köteles a bányafelügyelet részére 

megküldeni 

a) az ásványi nyersanyag és geotermikus energia kutatási tevékenység, valamint a földtani 

kutatási tevékenység során keletkezett földtani adatokat, valamint 

b) az ásványi nyersanyag mennyiségére, minőségére, elhelyezkedésére, a geotermikus energia 

földkéregbeli jellemzőinek megállapítására vonatkozó kutatás során keletkezett földtani adatokat. 

A földtani kutatásról, folyamatban lévő kutatás esetében évente január 31-ig, a kutatás befejezése 

esetén pedig a tevékenység befejezését követő 60 napon belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Az 

adatszolgáltatás tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg. 

Az adatszolgáltatás történhet írott (nyomtatott) formában vagy számítógépes adathordozón, a 

bányafelügyelet rendelkezésére álló eszközökkel olvasható és felhasználható formában, illetve 

természetben (minta). Az elnök által kiadott, kitöltött adatlapot az adatszolgáltatáshoz minden 

esetben mellékelni kell. 

Ha a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatában a bányafelügyelet előírta, a 

meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett a kutatás során nyert mintaanyagot a kutatás 

befejezéséig, vagy a kutatási tevékenység megszüntetéséig köteles megőrizni. A minták 

selejtezéséhez vagy megsemmisítéséhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A tervezett 

selejtezést vagy megsemmisítést legalább 60 nappal annak megkezdése előtt a bányafelügyelethez 

be kell jelenteni, a bányafelügyelet által igényelt mintaanyagot átadásra elő kell készíteni és a 

bányafelügyelet által kijelölt minta - vagy magraktárban a bányafelügyelet részére át kell adni. 

A bányafelügyelet kezelésében lévő közérdekű földtani adatokra vonatkozóan a betekintés és a 

kiadás módját, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékét az elnök 

határozza meg és azt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi. 
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(A Bt. 26. §-ához) 

A bányatelket úgy kell tervezni és megállapítani, hogy a bányászati tevékenység következtében 

várható felszíni kőzetmozgások hatásterülete a bányatelek határán belül legyen. Ennek érdekében a 

bányafelügyelet határpillér kijelölésére intézkedik. 

A bányatelek megállapításánál figyelemmel kell lenni az ásványi nyersanyag földtani helyzetére, 

kiterjedésére, minőségére, a telep adottságára, az egyéb ásványi nyersanyag készletre, a bányászati 

tevékenységek és az azokhoz szükséges létesítmények várható környezeti hatásaira. 

Ugyanarra a területre, eltérő ásványi nyersanyagra részben vagy egészben egymást fedő, vagy 

magában foglaló bányatelkeket is meg lehet állapítani. 

A bányatelket élekben egymást metsző függőleges síkokkal (vetületi ábrázolásban, töréspontokban 

találkozó egyenes vonalakkal), valamint alap- és fedősíkok (fekü- és fedőszintek) meghatározásával 

kell körülhatárolni. Az országhatár vagy természeti képződmény vonala is meghatározhatja a 

bányatelek határvonalát. Azonos és összefüggő ásványi nyersanyag előfordulásra a bányatelket úgy 

kell megállapítani, hogy a szomszédos bányatelkek határvonalai egymással érintkezzenek. 

 

(A Bt. 31. §-ához) 

A bányászati létesítmények, gépek és berendezések építését, üzemben tartását a bányafelügyelet 

ellenőrzi. 

Az engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő közös használatához az 

engedélyező hatóság hozzájárulása szükséges. 

A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, lebontását - ha ahhoz hatósági 

engedélyre nincs szükség - a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a 

bányafelügyeletnek. A robbantóanyag-raktár felhagyását be kell jelenteni a rendőr-főkapitányságnak 

is. Ha a bányafelügyelet az említett időtartam alatt intézkedést nem tesz, a felhagyás, lebontás 

végrehajtható. 

 

(A Bt. 36. §-ához) 

A műszaki üzemi tervben [203/1998. (XII. 19.) Kr.13. § (1) bekezdés] a tájrendezési feladatokat a 

tájrendezési előtervben foglaltakkal és a bányatelek megállapítása tárgyában hozott határozat 

előírásaival összhangban kell megtervezni. Ha a tájrendezési előtervben foglalt koncepció részben 

vagy egészben bármely körülmény megváltozása következtében már nem valósítható meg, a 

bányavállalkozó köteles a tájrendezési előterv módosítását kérelmezni, amelyre a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása keretében kerülhet sor. 

A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a 

tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a bányafelügyeletnek bejelenteni. 

A bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység befejezéséről a 

bányafelügyelet határoz. E határozat véglegessé válását követően a bányatelek törléséről a 

bányafelügyelet határozatot hoz, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelek esetében a végleges 
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határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból való törlése 

végett. 

A bányavállalkozó az ellene indult felszámolási vagy végelszámolási eljárást a bányafelügyelet részére 

8 napon belül írásban köteles bejelenteni. A felszámoló, végelszámoló köteles intézkedni a 

bányavállalkozót - a külön jogszabályban foglaltakon túlmenően - terhelő környezet- és 

természetvédelmi, tájrendezési és bányakárral kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről. 

A bányászati tevékenység során keletkezett, de annak befejezése után is fennmaradó bányatavakra 

és azok partjára - a külön jogszabályban foglaltak mellett - a vízügyi jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

A tájrendezési feladatok keretében - a Bt. 36. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban - 

határozni kell a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradásának és hasznosításának 

feltételeiről. 

A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének tartalmaznia kell: 

a) a kút tulajdonosának nevét és tulajdonjogának igazolását; 

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái EOV rendszerben), az érintett ingatlan 

helyrajzi számát; 

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó műszaki leírást, azon belül 

ca) a talpmélységet, 

cb) a harántolt rétegek jellemző adatait, 

cc) a béléscső-rakatok adatait (saruállás, átmérők, falvastagságok) és a cementpalást adatait, a 

béléscső- és gyűrűsterek feltöltésére vonatkozó adatokat, 

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési mélységére, állapotára vonatkozó adatokat, 

ce) a kutat feltöltő folyadék adatait, 

cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait, 

cg) a kúton mért nyomásadatokat, 

ch) a kútkörzet adatait; 

d) a fúrás mélyítésének eredeti célját; 

e) a tájrendezésre tervezett használaton kívüli mélyfúrás környezetre gyakorolt hatását; 

f) a tervezett tájrendezési feladatokat és ezek ütemezését, valamint befejezésének várható 

időpontját; 

g) a tájrendezést követően még várható bányakárok megelőzéséhez szükséges esetleges 

intézkedések, illetve monitoring-rendszer leírását; 

h) a mélyfúrás környezetének megóvására szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket; 

i) a tájrendezés során megszüntetésre, lebontásra tervezett létesítmények, berendezések 

ismertetését; 

j) a mélyfúrási dokumentációk jegyzékét; 
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k) az esetlegesen visszamaradó ásványvagyonról készített kimutatást; 

l) a mélyfúrás geodéziai adatainak térképen történő ábrázolását is. 

 

(A Bt. 38. §-ához) 

A bányavállalkozó, illetőleg a földtani kutatásra jogosult szervezet köteles az ingatlan tulajdonosát 

(kezelőjét, használóját) legalább nyolc nappal a Bt. 38. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben említett 

tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. Az értesítési kötelezettség nem áll fenn, ha a 

bányavállalkozó, illetőleg a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlan használatára jogosult. 

A Bt. 38. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell a bányászati célt szolgáló függőpályákhoz és 

vezetékekhez tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekre is. 

Ha a biztonsági övezetben a Bt. hatálya alá tartozó létesítményekért több vállalkozó felel, és közöttük 

a biztonsági övezet, illetőleg a szolgalmi jog nincs megosztva, a vállalkozók egyetemlegesen 

jogosultak a létesítmények védelmére, és kötelesek az okozott kár megtérítésére. Az 

egyetemlegesség a szolgalmi jog tartalmát, a korlátozás mértékét nem érinti. A vállalkozók egymással 

szembeni felelősségére a Ptk. 6:539. §-át kell alkalmazni. 

 
 
III/3. OKTATÁSI SEGÉDLET az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A 191/2009. (IX.15.) korm. rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 

kiterjed 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő építtető, építészeti-műszaki 

tervező (a továbbiakban: tervező), kivitelező, felelős műszaki vezető, tervezői művezető, építési 

műszaki ellenőr és az építtetői fedezetkezelő feladataira, 

c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési napló vezetésére, 

d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire, 

e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelező által nyújtott 

biztosíték kezelésének rendjére, 

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adatszolgáltatásra, 

g) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra, 

h) az építészeti-műszaki tervezési (a továbbiakban: tervezési) és a kivitelezési szerződés kötelező 

tartalmi és formai előírásaira, 

i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra, 

j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére, 
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k) az építőipari kivitelezési vállalkozások minősítéséhez szükséges adatszolgáltatásra. 

E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait - az antennák, antennatartó 

szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével - a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre akkor 

kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. 

E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó 

előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a katonai célú 

építményekre nem kell alkalmazni. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési 

beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

E rendelet alkalmazásában: 

a) 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, 

b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési 

munka, 

c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka, 

d) jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, 

kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására 

irányuló építési-szerelési munka, 

e) többletmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka, 

f) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka, 

g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi 

kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, lényeges 

terméktulajdonság meghatározásával, 

h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-

szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a 

kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj 

nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre 

kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok 

fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési 

díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, 

beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati 
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Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális 

szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban 

meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, 

az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli 

költségeket, 

i) építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési szerződésben 

meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének 

kezelője, 

j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a 

fővállalkozó kivitelező építési naplórészét képező elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza az 

építési tevékenység megvalósításában résztvevő összes vállalkozó kivitelező és az általuk vállalt 

kivitelezési munka adatait, 

k) 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, 

l)  fővállalkozó kivitelező: az építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző vállalkozó kivitelező, 

m) alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést kötő 

vállalkozó kivitelező, 

n) megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő, 

ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező, 

o) elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 

Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott 

elektronikus alkalmazás, 

p) naplóügyfél-jel: az e-építési napló által - az első Ügyfélkapus azonosítással történő belépés 

alkalmával, minden felhasználó számára - automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az 

alkalmazás további használata során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül belépő 

természetes személyt. 

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként 
folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. A kivitelezési szerződés 
megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

A kivitelezési szerződés tartalmazza: 

a) az építtető, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező nevét vagy 

megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, 

valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, 
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elérhetőségét és elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az 

alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ), 

b) a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy 

székhelyét, elérhetőségét, adószámát, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási 

számát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy 

megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 

c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-

szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi 

szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi 

mutatók) meghatározásával, 

d a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési 

tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett 

kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás 

határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot), 

e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, a 

d) pontban foglaltak figyelembevételével szakaszait, 

f) annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, alvállalkozó 

igénybevételéhez nem járul hozzá, 

g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, 

h) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - 

elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, 

i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére 

történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja, 

j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő többletmunka, 

pótmunka elszámolható ellenértékének elszámolási módját, 

k) fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr, 

alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető 

megnevezését, 

l) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén annak 

rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében igénybe 

vesznek-e mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választott bíróság elé 

terjesztik-e, 

m) az építtető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari 

kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, 

n) ha az építtető a fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg kifizetését 

biztosítja, az előleg felhasználásának meghatározását és az előleg elszámolásának módját, 

o) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági, jótállási (a 

továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (a 

továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, 

felhasználásának lehetőségét, 
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p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek tartalékkeretet kötnek 

ki, 

q) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a 

továbbiakban: Fgyr.) szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősülő kivitelezési szerződés 

esetén 

qa) az Fgyr. szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és 

qb) az építtető kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a szerződéskötéstől 

számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését, 

r) a kivitelező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik 

vagy legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkezni fog. 

Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, 
építmény vagy építményrész kizárólagos tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész 
tulajdonosa, társtulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi. 

Az alvállalkozói kivitelezési szerződés tartalmazza név, illetve megnevezés, adószám, lakcím, illetve 
székhely szerint rögzítve, hogy mely vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezővel kötött kivitelezési 
szerződés teljesítése érdekében kerül sor az alvállalkozói kivitelezési szerződés megkötésére, 
valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és 
elérhetőségét. 

A nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 

 vállalkozói díjnak magában kell foglalnia: 

a) a közvetlen költséget, ennek keretében 

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 

ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

b) a fedezetet, ennek keretében 

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 

bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 

Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj 
alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésgazdaságért felelős 
miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. A kivitelezési 
szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésgazdaságért felelős 
miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban 
meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni. 

A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés 
teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális 
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örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 
kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a vállalkozó kivitelező feladata. 

A megrendelő vállalkozó kivitelezőnek haladéktalanul tájékoztatni kell az általa vállalt kivitelezési 
tevékenység megvalósításában részt vevő alvállalkozó kivitelezőt arról, ha a kivitelezési tevékenység 
ellenértékét meghaladja az abban megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke. 

Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül és az 
építtető nem tett nyilatkozatot, akkor a vállalkozó kivitelező a teljesítést a szerződés megkötésétől 
számított 14. napot követően kezdi meg. E bekezdés vonatkozásában üzlethelyiségnek minősül 
különösen a vállalkozó kivitelező, valamint a nevében vagy képviseletében eljáró személy székhelye, 
telephelye, fióktelepe vagy irodája. 

Amennyiben az építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor, a kivitelezési szerződés a 
fentieken túl tartalmazza: 

a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében 

törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 

valamint e-építési napló vezetés esetén a képviseletében eljáró személy NÜJ-ét, 

b) a fedezetkezelői számla adatait, 

c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla felett 

kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére, 

d) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének - összeg szerint meghatározott - igazolt 

forrását, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezését, felhasználásának 

módját, ideértve az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek nyújtott, saját vagy egyéb forrásból 

származó előleget is, 

e) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a nem vagy nem szerződésszerű 

teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, 

célját, felhasználásának lehetőségét, 

f) a fővállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt 

kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag 

a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges, 

g) mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített 

részletes adatait kinyomtatva. 

Amennyiben az építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor, az alvállalkozói kivitelezési 
szerződés a fentiekben foglaltakon túl tartalmazza: 

a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében 

törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 

b) a fedezetkezelői számla adatait, 

c) mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített 

részletes adatait kinyomtatva. 
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A vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és 39/A. §-ában 
meghatározottak szerint folytathatja. 

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem 
kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor folytatható, ha: 

a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet), 

b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és 

c) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági és biztonsági előírásokat 

megtartják. 

Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több 
fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A kivitelezési szerződésben foglaltak 
szerint a fő- és az alvállalkozó kivitelező az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozót és 
további alvállalkozó kivitelezőt vehet igénybe. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet a 
szerződés szerint átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési 
területet a megrendelő vállalkozó kivitelező adja át. 

Az építési munkaterület átadása előtt az építtető köteles az e-építési naplót, majd ezt követően az 
első elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) - a vállalkozó kivitelező adatainak 
megadása mellett - készenlétbe helyezni. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az 
építési munkaterületet átadja a vállalkozó kivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a 
vállalkozó kivitelező a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az építési 
naplóban, e-építési napló vezetése esetén - eseti bejegyzés mellett - az első e-főnaplóban rögzíteni 
kell, ezt követően lehet a helyszínen építési munkavégzést elkezdeni. 

Az általános építmények körében a meghatározott nyilatkozat hiányában az építési munkaterület 
nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére és a kivitelezés nem kezdhető meg. 

Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem 
nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg 

a) a meghatározott nyilatkozat hiányában, és 

b) ha a fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a kötelező felelősségbiztosítással. 

Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes 
szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó 
vagy integrált építési engedély alapján végzendő építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor - 
a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével - az építési 
munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni: 

a) az építtető nevét, megnevezését, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési 

engedély számát, 
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c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, 

d) a tervező nevét, megnevezését, 

e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és 

elérhetőségét, 

f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát 

és névjegyzéki jelét. 

Az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építése esetén - a számított építményérték mértékére való 
tekintet nélkül - az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen fel kell tüntetni 

a) az építtető nevét, megnevezését, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, 

c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, 

d) az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, 

e) a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését. 

 

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁNAK RÉSZTVEVŐI 

RÉSZTVEVŐK 

Az építtető, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is), a 
vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az 
építtetői fedezetkezelő, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor (a továbbiakban együtt: az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői) kötelesek 
együttműködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében. 

Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottakon túlmenően az építtető feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

megszerzése, bejelentések megtétele, szerződések megkötése, 

b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására 

tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása, 

c) a meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban 

foglaltak betartatása, 

d) a vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló 

értesítés építési naplóban történő rögzítésétől - a felek eltérő megállapodásának hiányában - 

számított legkésőbb három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének 

elvégzése és bejegyzése az építési naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy építési 

műszaki ellenőr egyébként nem kerül megbízásra, 

e) az e-építési napló készenlétbe helyezése és az építési napló ellenőrzése, 

f) a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel, 
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g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, 

h) gondoskodni az építtetői fedezetkezelő közreműködéséről, 

i) a teljesítésigazolás kiállítása és a fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg 

meghatározása, továbbá ezeknek - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon 

belül - a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői 

fedezetkezelő részére történő megküldése, 

j) a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a kivitelezési 

szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 

álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti 

vállalkozói díj teljesítésére. 

Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a 
meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott feladatokra beruházás 
lebonyolítót bízhat meg. 

A TERVEZŐ 

Az építtető, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a jogosultsággal 
rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési szerződést köt. 

A tervezési szerződés tartalmazza 

a) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, 

b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) 

meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás 

szükséges körét), 

c) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is 

történő átadási kötelezettségét, 

d) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait, 

e) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint 

f) tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el. 

A szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési feladatokról. Amennyiben 
szakági tervező bevonását a szerződő tervező javaslata ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az 
ennek hiányából fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem 
terheli felelősség. 

A nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a vállalkozási és az Étv.-nek a tervezési szerződésre 
vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

A kivitelezési dokumentációt a tervező, szerződésben meghatározottak szerint felhasználás 
céljából a szerződő fél birtokába adja. 
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Aki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört együtt 
- külön jogszabály szerint szabályozott - beruházási tanácsadó címen láthatja el. 

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. 

A KIVITELEZŐ 

Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a 
vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha 

a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre 

vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és 

b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. 

A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet 
végezhet 

a) amelyhez 

aa) rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal 

rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - 

felelős műszaki vezetővel, 

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és 

tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással, 

ac) rendelkezik alkalmas telephellyel, 

ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció az 

építési munkaterületen rendelkezésre áll, és 

ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót megnyitották és az előírásoknak 

megfelelően vezetik, 

b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez 

ba) - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

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

Korm. rendelet szerinti hatósági engedély, vagy 

bb) megtörtént az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés, 

c) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén 

- a megrendelő vállalkozó kivitelezővel írásban szerződést kötöttek, és 

d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. 

A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében 
foglaltakon túlmenően: 
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a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó kivitelező 

esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület átvétele, annak szükség 

szerinti lőszermentesítése, 

b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, 

c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 

folyamatos vezetése az építési naplóban, 

d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy a meghatározottak rendelkezésre állnak-e, 

e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek 

megőrzése, 

f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a 

vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló 

által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

g) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a 

tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése, 

h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek 

teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, 

i) a kivitelezési szerződés szerint a kivitelezési munkaterület visszaadása az építtetőnek, 

alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek, 

j) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 

k) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 

l) fővállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás esetén az építtető 

által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről 

(részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése 

esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, 

m) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység megvalósításában 

alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele - legkésőbb a kivitelezési 

tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezelő által internetes alapon működtetett alvállalkozói 

nyilvántartásba, 

n) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő 

szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további 

vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok építési 

naplóban történő rögzítése, 

o) az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése. 

Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel meg az 
építési műszaki ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás 
szerkezetrészhez kapcsolódó további munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el. 

A fentieken túlmenően a fővállalkozó kivitelező feladata 
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a) ha az építtető nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezők kiválasztása, 

b) az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása, 

c) az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló vezetése. 

A kivitelezőnek: 

a) a meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos költségeit annak elszámolása esetén az 

építtető köteles megtéríteni, 

b) az építtető köteles megtéríteni meghatározott kötelezettségének elmulasztása esetén a 

szükségessé váló építési tevékenységek költségeit, 

c) a meghatározott kötelezettségei elmulasztása esetén a későbbi ellenőrzések során szükségessé 

váló építési tevékenységek költségeit viselnie kell. 

A vállalkozó kivitelező a saját e-építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki 
vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező e-építési 
naplójában kell rögzíteni. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját 
részre vagy a Ptk. szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem 
jogosult személy is végezheti 

a) szakirányú szakképesítés nélkül, 

aa) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy 

ab) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó 

kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével, 

b) szakirányú szakképesítéssel azt a szakmunkát vagy munkafázist, amelyre a szakképesítése 

kiterjed, 

a szakmai szabályok betartása mellett. 

A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányítja. 

A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt 
építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. 

A felelős műszaki vezető feladata: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), 

munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi 

és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek 

betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, 
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c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az 

egészségügyi előírások betartatása, 

e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének 

ellenőrzése, 

f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, 

h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési 

naplóban történő feltüntetése, 

i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a 191/2009. (IX. 15.) 

korm. rend. 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 

j) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a szakterületére vonatkozó - 14. 

szerinti tartalmú - nyilatkozat megtétele annak érdekében, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési 

napló összesítő lapján meg tudja tenni nyilatkozatát, 

k) az átadás-átvételi eljárásban, a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban, 

az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításának eljárásában való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza 

la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés 

időpontját, 

lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

lc) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható 

összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 

m) az alvállalkozói teljesítésigazolás 

ma) kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 

mb) rögzítése az építési naplóban, 

az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés 
vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben 
meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül, 

n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész 

vezetése és az építtető értesítése, ha az építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket, 

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, 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

46 / 133 

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. 

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. 

Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős 
műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége 

a) a fővállalkozó kivitelező által végzett tényleges építési-szerelési munkák körében fentiekben 

foglaltakra, 

b) az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében 

ba) az alvállalkozói teljesítés igazolása és az alvállalkozói teljesítésigazolásban foglaltakra, 

bb) az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági 

felelős műszaki vezetőkkel való együttműködésre, a velük történő egyeztetések koordinálására, 

tevékenységük összehangolására, és 

bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a használatbavételi 

engedélyezési és tudomásulvételi eljáráshoz, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásához szükséges felelős 

műszaki vezetői nyilatkozat megadására 

terjed ki. 

A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelezőnek gondoskodnia 
kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a 
felelős műszaki vezetőt helyettesítő - külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező - személy 
felel. 

A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-szerelési 
szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő - külön jogszabály szerinti - képesítéssel 
rendelkező személyt is megbízhat. 

Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, 
rész-szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha 
az építési tevékenység kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési 
napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet 

aa) a végleges építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-

műszaki dokumentációnak megfelelően, vagy 

ab) az egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységet a 22. (1a) bekezdésének 

figyelembevételével 
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végezte, valamint 

b) a 22. (2) bekezdés és a 191/2009. (IX.15.) korm. rend. 1. melléklet szerinti tartalmú és 

rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti 

előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, 

környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek megfelel, 

e) a kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt ismerteti, 

f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen 

biztosított, 

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 

jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység 

befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

A TERVEZŐI MŰVEZETŐ 

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

A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra 
jogosultsággal rendelkezik. 

AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR 

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) építtetői fedezetkezelő működik közre. 

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és 
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési 
dokumentáció betartását. 
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Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az 
építési műszaki ellenőr feladata: 

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

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a 

végleges 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, 

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, 

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

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 

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

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

o) teljesítésigazolás 

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, 

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)  a szerződésben foglaltak teljesülésének ellenőrzése. 

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki 
ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az 
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elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők 
által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló 
hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak. 

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

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. 

Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza: 

a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá 

a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 

b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és 

elérhetőségét, valamint e-építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét, 

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, 

cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, 

címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 

d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és 

befejezési időpontját, 

e) az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti kötelezettsége 

teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, 

f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét, 

g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli 

további feladatait és felelősségét. 

AZ ÉPÍTTETŐI FEDEZETKEZELÉS ÉS AZ ÉPÍTTETŐI FEDEZETKEZELŐ 

Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött kivitelezési 
szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött 
felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre 

a) a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt 

meghaladó értékű építőipari kivitelezési tevékenység 

megvalósítása esetén. 

Az építési beruházás, építőipari kivitelezési tevékenység értéke 
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a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a 

továbbiakban: Épbír.) szerint számított építményérték vagy 

b) az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység végzésére 

vonatkozó fővállalkozói kivitelezési szerződésben megállapított, általános forgalmi adó nélkül 

számított kivitelezési érték, 

amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtető által, azonos vagy egymáshoz 
kapcsolódó földterületen, az azonos rendeltetésű vagy a rendeltetésében egymáshoz szorosan 
kapcsolódó olyan új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési 
tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül megkezdődik. 

Az építtetői fedezetkezelői feladatokat 

a) a (2) bekezdés a) pontja esetében - az építtető és fővállalkozó kivitelező választása szerint - a 

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy fizetési számla vezetésére jogosult 

pénzforgalmi szolgáltató 

látja el. 

Az építtető köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői szerződést kötni. 

Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől - a 
meghatározott eset kivételével - az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott 
végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáig terjed. 

A fedezetkezelői szerződés megszűnik, 

a) ha a fővállalkozó kivitelező - több fővállalkozó kivitelező esetén, valamennyi fővállalkozó 

kivitelező - vagy az építtető 

aa) az építőipari kivitelezésre vonatkozó kivitelezési szerződést felmondja, 

ab) az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység 

ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette és 

ac) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a 

fővállalkozó kivitelező felé elszámolt, vagy 

b) a 17. (4) bekezdés b) pont szerinti esetben, ha az építtetői fedezetkezelő a hatvan napon túl 

lejárt követelése miatt vagy a fedezet - fedezetkezelői szerződésben meghatározott időn túli - 

rendelkezése alá helyezésének hiánya miatt 

ba) felmondja a fedezetkezelői szerződést, 

bb) a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a 

fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette, és 

bc) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a 

fővállalkozó kivitelező felé elszámolt. 

A fedezetkezelői szerződés tartalmazza:  
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a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, 

pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, 

címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 

b) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Kincstár esetében törzskönyvi 

nyilvántartási számát), adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus 

elérhetőségét, 

c) az építtető által - az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan - alkalmazott vagy megbízott 

építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát és névjegyzéki jelét, 

d) az építési beruházás meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét, helyét, a 

beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, a kivitelezés szakaszolása 

esetén a szakaszok meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét, 

e) az építtetői fedezetkezelőnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és 

jogait, 

f) a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását, hogy a 

fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési jogát, 

g) a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a kivitelezési szerződésben meghatározott - biztosítékok 

mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetőségét, 

h) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét és megfizetésének biztosítékait, 

i) a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat mértékét, 

j) az építtetői fedezetkezelő jogszabályi előíráson túlmenő feladatait és felelősségét, 

k) az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e rendeletben 

meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolást és az ez 

alapján - számla, vagy számlával azonos tekintet alá eső számviteli bizonylat (a továbbiakban együtt: 

számla) ellenében - a fővállalkozónak (alvállalkozónak) történő pénzügyi teljesítést, 

l) az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait, 

m) annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköző 

számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő nem köteles a teljesítést elfogadni, 

és az építtető ebből származó káráért az építtetői fedezetkezelő nem felel, 

n) az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, 

ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési kötelezettségből származó szabályokat is, 

o) az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását, 

p) a szerződés hatályát, 

q) az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának ütemét, 

r) a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára vonatkozó 

szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét, 

s) az államháztartás központi alrendszereiből biztosított forrás felhasználása esetén a forrást 

rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezését. 
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Az építtető a kivitelezési szerződést a szerződés hatályának beálltát követő öt munkanapon belül, 
a kivitelezési szerződés módosítását a módosítás megtörténtét követő öt munkanapon belül 
megküldi az építtetői fedezetkezelő részére. 

Az építtetői fedezetkezelés díját az építtető köteles megfizetni. 

Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint felel. 

Az építtetői fedezetkezelő köteles megőrizni a tevékenysége körében tudomására jutott védett 
adatot, valamint köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről. 

Az építtetői fedezetkezelés díja a fedezetkezelési szerződésben meghatározott összeg. 

A kivitelezési szerződésben vállalt kötelezettségek nem szerződés szerinti teljesítéséből származó, 
az építtetői fedezetkezelőt érintő többletköltségek díját a fedezetkezelői szerződésben kell rögzíteni. 

Az államháztartás központi alrendszereiből a forrást biztosító elkülönítésére a Kincstárnál építtetői 
fedezetbiztosítási számlát nyit. 

Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés 
szerinti ellenértékének megfelelő - a fedezet forrásaként figyelembe vehető - fedezet a kivitelezési 
szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, 
pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. A kivitelezési szerződésben a hitel vagy 
pénzkölcsön összegét hitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegét 
támogatási döntéssel szükséges igazolni. 

A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb a kivitelezési szerződés hatályának beálltáig 
kell megnyitnia. Az építtető köteles a kivitelezési szerződésben meghatározott kivitelezési szakasz 
kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti ellenértékének 
fedezetét - ami a fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke 
képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői 
fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni. A fővállalkozó kivitelező köteles - ha az 
építtetővel a kivitelezési szerződésben rögzítve kikötötték - az általa vállalt biztosíték összege felett 
az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezését biztosítani. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidőre történő kifizethetőségét biztosító 
pénzügyi eszköz 

a) az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír, 

b) a tőke és hozamgarantált átruházható értékpapír, 

c) olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 

szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly 0%, 

d) az építőipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési előirányzat, 

e) uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatási szerződés, 

f) hitel- vagy kölcsönszerződés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott, 

visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg, 
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g) hitelintézet által nyújtott garancia, vagy 

h) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény 

lehet. 

Az európai uniós vagy költségvetési forrásból történő támogatás esetén a támogatás folyósítása a 
fedezetkezelői számlára akkor történhet, ha 

a) a támogatási finanszírozásának módja szállítói finanszírozás, 

b) a támogatás számlák kifizetéséhez kapcsolódik vagy 

c) előleg folyósítására kerül sor. 

A szállító kifizetése a fedezetkezelői számla közbeiktatásával, az építtetői fedezetkezelésre 
vonatkozó rendelkezések szerint történik. 

Az építtetői fedezetkezelő a feltételek teljesülését a felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében az 
általa közzétettek szerint vizsgálja. Az ellenérték fedezetének építtetői fedezetkezelő rendelkezése 
alá helyezését 

a) a költségvetési előirányzat, és a hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb 

a kivitelezési szerződés szerinti fizetési határnapot megelőző 30. napig az építtetői fedezetbiztosítási 

számlára történő utalással, 

b) az uniós forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb a számlán szereplő fizetési 

határidőt megelőző 30. napig a fedezetkezelői számlára utalással 

kell teljesíteni. 

A fedezetkezelői számlán elkülönítetten kell elhelyezni: 

a) az építtetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel biztosított részét, 

b) a kivitelezőnek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített összegét. 

Ha az építtető nem helyezi az előírt határidőre a fővállalkozó kivitelező teljesítésének vagy 
részteljesítésének szerződés szerint fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá és az 
építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység folytatását nem állította le, a fővállalkozó 
kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtető a 
felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, a 
fővállalkozó kivitelező jogosult az építtetővel kötött kivitelezési szerződést felmondani, vagy a 
teljesítési határidőt a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése 
miatt felmerült költségeinek építtető általi megtérítése mellett. 

A fővállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot: 

a) a kivitelezési szerződésben meghatározott biztosítéknak a fedezetkezelői számlára történő 

utalás megjelölésével 

teljesítheti. 
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Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról kizárólag 

a) a fedezetkezelői szerződésben meghatározott fővállalkozó kivitelezői fizetési számlára, 

engedményezés esetén a fővállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára, 

b) annak az alvállalkozó kivitelezőnek a fizetési számlájára, akinek a fedezetkezelő a visszatartott 

összeget köteles kifizetni, engedményezés esetén az alvállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési 

számlára, 

c) az építtető fizetési számlájára vagy 

d) az építtetői fedezetkezelő fizetési számlájára 

teljesíthet kifizetést. 

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása 
elektronikus formában, a fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező alvállalkozói 
nyilvántartásban történik. Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozó kivitelező védelmét szolgáló 
visszatartást, illetve az elkülönítést kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban az adott szakaszhoz 
rögzített fő- illetve alvállalkozó kivitelezők javára az adott szakasz vonatkozásában rendelkezésre álló 
fedezet, illetve megrendelő vállalkozó kivitelező vállalkozói díja erejéig gyakorolja olyan módon, hogy 
az időrendben korábban rögzített fő- illetve alvállalkozói követelések megelőzik a későbbit. 

Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter által biztosított - az e-
építési napló mellékletét képező - elektronikus alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az építtetői 
fedezetkezelő internetes formában kezeli. Ennek keretében a fővállalkozói szerződés e-építési 
naplóban rögzített adatainak ellenőrzését követően megnyitja a szerződés szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói nyilvántartást, figyelemmel kíséri a 
teljesítésigazolás kiadását, valamint az ellenérték kifizetését. 

Ha az építtetői fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan vállalkozó kivitelező vesz részt a 
fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési tevékenység folytatásában, aki vagy amely vonatkozásában 
az e-építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, haladéktalanul értesíti az 
területileg illetékes építésfelügyeleti hatóságot. 

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 
esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani 

a) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - a 

teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg, 

b) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - 

amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói 

nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - 

megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített 

ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg 

kifizetését. 

A visszatartás mértéke legfeljebb a megrendelő vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezői teljesítés - a 
kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének összegéig terjed. Ha a megrendelő 
vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a 
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teljesítésben részt vevő vele szerződött alvállalkozók követelése meghaladja, részükre az alvállalkozói 
nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét. 

A vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozó kivitelezőre egyaránt vonatkozó 
kifizetésből történő visszatartás következtében, a kifizetésből történő visszatartás miatt a 
fővállalkozó kivitelező javára keletkező - a visszatartás mértékével azonos, építtetővel szembeni - 
követelés átszállását eredményezi annak 

a) az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére 

határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn, 

b) a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatóval szemben 

ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartalmát vitató alvállalkozó nem igazolja a 

harminc napos felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a 

vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy 

c) a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a javára - a harminc 

napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogerős döntés, 

vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik. 

Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a visszatartást 
teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a vállalkozó kivitelezőnek, akinek 
a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont 
alvállalkozó kivitelező részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésből azt a ki nem egyenlített 
alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának 
kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani. 

A vállalkozó kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a követelés-átszállás 
folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelező kivitelezési tevékenységében részt vevő 
minden alvállalkozó kivitelezőnek közvetlenül kell a követelését a felszámolási eljárás alá vont 
vállalkozó kivitelezővel szemben érvényesítenie. 

AZ ÉPÍTTETŐI FEDEZETKEZELŐ FELADATA 

Az építtetői fedezetkezelő vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a fedezetkezelői számlán tartott 
összeget, tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a fedezetkezelői szerződés alapján 
rendelkezése alá helyezett fedezet mértékének változásáról. 

Az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, a 
teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a fővállalkozó 
kivitelező részére köteles fizetési határidőn belül kifizetni. 

Az építtetői fedezetkezelő az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetével az építtető és a 
fővállalkozó kivitelező felé az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla 
kiegyenlítését követő öt munkanapon belül számol el. 

Az építtetői fedezetkezelő - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a fővállalkozó kivitelező 
esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles 
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a) visszatartani a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás 

alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg kifizetését, és a 

visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót, aki a teljesítésigazolás tartalmát 

vitatta, vagy 

b) harminc napra felfüggeszteni a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező - ha 

a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban 

jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - által megjelölt 

ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a 

teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 

Az építtetői fedezetkezelő 

a) a visszatartott összeget haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de határidőre ki 

nem egyenlített követelés jogosultjának, ha az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett 

a fedezetkezelő írásbeli felszólítására két munkanapon belül nem igazolja a kifizetést, 

b) az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező részére a 

visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja a felfüggesztés időtartama alatt a 

teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott 

követelés kiegyenlítése megtörténik. 

Amennyiben a vita eldöntése érdekében közvetítői, bírósági vagy választott bírósági eljárás indul, 
akkor az építtetői fedezetkezelő az összeget a döntésig visszatartja és a jogerős döntésnek, illetve 
közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően a visszatartott összeget - az alvállalkozó által az 
ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevére kiállított számla ellenében - kifizeti. Az 
építtetői fedezetkezelő által visszatartott összeg kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem 
érinti. 

Ha az alvállalkozó a bírósági vagy választott bírósági eljárás megindításának igazolására nyitva álló 
határidő alatt - ezen eljárások megindítása helyett - külön törvényben meghatározott közvetítői 
eljárást megindító nyilatkozatot (a felek és a közvetítő által aláírt szerződést) juttat el az építtetői 
fedezetkezelőnek, az építtetői fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről 
intézkedik. 

Ha a felfüggesztés kezdő napjától számított hatvan napon belül 

a) a közvetítői eljárás 

aa) megállapodással fejeződik be, 

ab) megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó - a befejezés időpontját a 

közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített feljegyzésével igazoltan - az eljárás 

befejezését vagy a határidő lejártát követő nyolc napon belül bírósági vagy választott bírósági eljárás 

megindítását nem igazolja, 

az építtetői fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről intézkedik; 

b) a közvetítői eljárás megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó - a befejezés 

időpontját a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített feljegyzésével igazoltan - 
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az eljárás befejezését vagy a határidő lejártát követő nyolc napon belül bírósági vagy választott 

bírósági eljárás megindítását igazolja, az építtetői fedezetkezelő a (6) bekezdés szerint jár el. 

A külön törvényben meghatározott közvetítői eljárást megindító nyilatkozatban (ideértve a felek 
és a közvetítő által aláírt megbízási szerződést) a felek és a közvetítő megállapodhatnak abban, hogy 
a közvetítői eljárásban a vita kimenetelében érdekelt egyéb személyek is részt vegyenek. 

Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelezővel szembeni kifizetésből történő visszatartási 
kötelezettségét a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a visszatartandó összegnek megfelelő 
mértékű, a visszatartás célját szolgáló - bankgarancia elfogadásával is teljesítheti. 

Az építtetői fedezetkezelő köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt ellenértéket, de 
legfeljebb a részére járó, az adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a 
teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeget a fedezetből 
harminc napra elkülöníteni, ha a fővállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 
öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a kiadott teljesítésigazolás 
tartalmát. 

Az építtetői fedezetkezelő az összeg elkülönítését 

a) megszünteti, ha a fővállalkozó kivitelező nem igazolja az elkülönítés időtartama alatt a 

teljesítési igazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott 

követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy 

b) a döntésig fenntartja és a jogerős döntésnek, vagy közvetítői eljárás esetén az egyezségnek 

megfelelően kifizeti, ha a fővállalkozó kivitelező az (1) bekezdés szerinti vita eldöntése érdekében 

harminc napon belül igazolta közvetítői, bírósági vagy választott bírósági eljárást megindítását. 

Az elkülönítetten kezelt összeg kifizetése vagy az elkülönítés megszüntetése az egyéb igények 
érvényesítését nem érinti. 

Az építtetői fedezetkezelő hatósági intézkedés megtétele céljából megkeresi az építési beruházás 
vagy az építőipari kivitelezés helye szerint illetékes építésfelügyeleti hatóságot, ha az építtető a 
fedezetkezelési szerződésben rögzített határidőt követő harminc nap elteltével sem biztosítja részére 
a kivitelezési szakasz szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet feletti rendelkezési jogot. A 
megkeresésnek tartalmaznia kell az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét, az építésügyi hatósági 
engedély számát, az építtetői fedezetkezelő megnevezését és székhelyét. 

Amennyiben a vállalkozó kivitelező a vita eldöntése érdekében bírósági eljárást indít és a bíróság 
ezen követelés vonatkozásában ideiglenes intézkedéssel elrendeli a kereseti kérelemben, illetve az 
ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, az építtetői fedezetkezelő az ideiglenes 
intézkedés kedvezményezettjének a számlaszámára utalja a kifizetésből visszatartott összeget. 

Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési biztosítékot a 
kivitelezési szerződésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, az építtető 
kezdeményezésére és az építési műszaki ellenőr igazolása alapján a kivitelezési szerződésben 
meghatározott kiadások kiegyenlítésére használja fel. Ha az építtető a kivitelezési szerződésben 
rögzített feltételek hiányában kezdeményezi a fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési 
biztosíték felhasználását, vagy az építtető által lehívott teljesítési biztosíték kivitelezési szerződésben 
meghatározott célra történő felhasználásához az építési műszaki ellenőr nem adja ki az igazolást, az 
építtetői fedezetkezelő nem teljesíthet kifizetést az építtető részére a teljesítési biztosíték terhére. 
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Ha az építtetői fedezetkezelő nem teljesíthet kifizetést az építtető részére a teljesítési biztosíték 
terhére, az építtetői fedezetkezelő a közreműködése keretében egyeztetést folytat az építtetővel és a 
fővállalkozó kivitelezővel. Az építtetői fedezetkezelő a létrejött megállapodásának megfelelően 
intézkedik a fedezetkezelői számlán lévő teljesítési biztosíték felhasználásáról. 

Az építtetői fedezetkezelő az e-építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletének figyelemmel 
kísérése és kezelése keretében 

a) tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a felelősségi körükbe tartozó nyilvántartás-

kitöltési kötelezettségről, 

b) az alvállalkozó kivitelező kérelmére egyéni jelszót biztosít az e-építési napló mellékletét képező 

elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatához, 

c) figyelemmel kíséri a kivitelezésben résztvevő vállalkozó kivitelezők nyilvántartás-kitöltési 

kötelezettségének teljesítését, 

d) figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidőben történő kifizetését, 

e) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó 

kivitelezőt, ha a fővállalkozó kivitelező  

ea) a kivitelezési tevékenység felfüggesztésére, 

eb) a szerződés felmondására 

válik jogosulttá, 

f) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó 

kivitelezőt, ha az e) pont szerinti állapot fennállását az építtető a fedezet biztosításával megszüntette, 

g) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó 

kivitelezőt, ha a fedezetkezelői szerződés megszűnik. 

Az építtetői fedezetkezelő az e-építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletét a 
fedezetkezelői szerződés megkötésétől legkésőbb befejezését követő harminc napig kíséri 
figyelemmel és kezeli. 

Az építtetői fedezetkezelő kötelezettségeként a kifizetésből történő visszatartás eltéréssel kell 
alkalmazni, ha 

a) a fővállalkozó kivitelező előleg kifizetésében nem részesül, 

b) az építtető és a fővállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységnek, továbbá az ehhez 

kapcsolódó ellenérték kifizetésének a szakaszolt teljesítésében állapodott meg és 

c) az építési munkaterület átadását-átvételét követő első szakasz kivitelezési munkáinak 

kifizetendő ellenértéke nem haladja meg a fővállalkozó kivitelező által elvállalt teljes kivitelezési 

tevékenység ellenértékének 15%-át. 

Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozói teljesítések kifizetésének vizsgálata nélkül köteles a 
fővállalkozó kivitelező által az építési munkaterület átadását-átvételét követő első kivitelezési szakasz 
teljesítéséről benyújtott - a teljesítésigazolásnak megfelelő és a teljes kivitelezési tevékenység 
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vállalkozói díjának 15%-át meg nem haladó - számla ellenértékét teljes mértékben kiegyenlíteni az 
építtető által rendelkezése alá helyezett összegből. 

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető: 

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység, 

b) az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet -, 

amely esetében 

ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja, 

bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 

méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút, 

bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint 

pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van 

és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2, 

bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz, 

be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, 

hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak, 

bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni 

teherrel kell számolni, 

bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A” 

bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint 

c) az építmény bontása, ha 

ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint 

homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy 

cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert. 

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység 
kivitelezési dokumentációja legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentáció. 

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, 
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c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket, 

d) minőségi követelményeit, 

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint 

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat. 

A kivitelezési dokumentációnak minden esetben - az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari 
kivitelezési tevékenység kivételével – része: 

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak 

megszervezéséhez szükséges részletezettségű 

aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv, 

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek 

áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek, 

b) a tervezési programban megnevezett üzemelés-technológiai terv, 

c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció, 

d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció. 

A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a végleges építésügyi hatósági engedélyben és 
a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációban foglaltaktól kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező 
felel. 

A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott 
követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell. 

Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési 
termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket az előírtak szerint kell 
megválasztani. A tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és 
körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell. 

A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési 
munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is. 

A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani. A dokumentációt 
címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás 
tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl 
tartalmazza az építtető nevét megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap 
tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási 
jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező 
saját kezű aláírását. 

Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és 
méretarányát, önálló ábránként. 
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AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - építési naplót kell vezetni. 

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, 
hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a 
szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák 
adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) 
vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt az építésügyi szabályozásért és 
építéshatósági ügyekért felelős miniszter által működtetett internetes alapú e-építési napló 
alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 

A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt 
építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket - az építési napló vezetési 
kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés 
hiányában - a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, 
az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a 
továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett e-
építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni. 

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - 
a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az 
építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen 
hozzáférhetővé kell tenni. 

(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, 
illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 

(5) Az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, 
sajátos építménynek nem minősülő építmények esetében az építőipari kivitelezési folyamat 
résztvevői a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségüket az e-építési napló alkalmazással kötelesek 
teljesíteni. 

Az e-építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői 
egymást az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési 
tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési 
szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az e-építési naplót 

a) az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a 16.-ban 

meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint 

b) alvállalkozói e-építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki 

vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 
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Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az e-építési napló melléklete a fedezetkezelő által 
kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás. 

Az e-építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 

a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a többletmunka, pótmunka műszaki szükségességét, 

b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a többletmunka, pótmunka igényét. 

Az e-építési napló készenlétének megszüntetését követően az e-építési naplóba dokumentumok 
feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód. 

AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE ÉS A KÉSZENLÉT MEGSZÜNTETÉSE 

Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: 
OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 
Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint 
helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára 
hozzáférést biztosít. Az építtető az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-
építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 
szerint. 

A sajátos építményfajták tekintetében az e-építési napló készenlétbe helyezését az építtető az 
OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti 
miniszter, elektronikus hírközlési építmények tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt rendszer 
üzemeltetőnél. 

Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj 
befizetésével helyezi készenlétbe. 

A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó 
kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja 
készenlétbe. 

Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának 
rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési 
munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le. 

Az e-építési napló készenlétét haladéktalanul megszünteti 

a) az építésügyi hatóság 

aa) ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az 

engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték, 

ab) ha az építtető az elkészült építményre végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy 

a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, 

ac) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés vagy használatbavétel tudomásulvételéhez 

kapcsolódó kötelezés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént, vagy 

ad) bontási engedély esetén, ha a bontási tevékenységet befejezték, 
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b) az építésfelügyeleti hatóság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendeletben meghatározott feltételek szerint - 

ba) e-építési napló vezetéséhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a 

készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg és az e-

építési napló készenlétben tartására vonatkozó szándékról nem nyilatkoztak, 

bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez és e-építési napló vezetéséhez kötött építőipari 

kivitelezési tevékenység esetében az épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító 

hatósági bizonyítvány feltöltését követően, vagy 

bc) az építésügyi hatósági engedély nélkül, de kivitelezési dokumentáció alapján végezhető építési 

tevékenység esetén, ha a nyilatkozattétel megtörtént. 

Ha a használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés 
rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor az építésügyi 
hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-építési napló készenlétét. 

AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ RÉSZEI 

Az e-építési napló része az e-főnapló és az elektronikus építési alnapló (a továbbiakban: e-
alnapló). 

Az e-építési napló mellékletei: 

a) készenléti tárhely, 

b) a végleges építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott 

építészeti-műszaki dokumentációt, a bejelentési dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi 

dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, 

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus 

alvállalkozói nyilvántartás, 

d) összesítő lap, továbbá 

e) közös gyűjtő napló. 

AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSE 

Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 191/2009. (IX.15.) korm. rend. 2. melléklet szerinti tartalommal és 
formában kell vezetni. 

Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező 
felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása 
esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. 

A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-
alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-
alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további 
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alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének 
átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban. A 
naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag 
a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói 
nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. 

Az a vállalkozó kivitelező, amely vagy aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás 
időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. 

Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell 
végeznie az átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének. 

Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapló 
vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet vagy az e-építési 
naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-építési napló vezetését. Ebben az 
esetben az alvállalkozó további alvállalkozójának az e-alnapló vezetésének átadására vonatkozó 
megállapodása is megszűnik. 

Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, valamint a 
kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-építési naplóba vagy az általános 
nyomtatványkitöltő alkalmazás futtatására alkalmas számítástechnikai eszköz igénybevételével 
köteles rögzíteni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi 
számítástechnikai eszközzel rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési 
vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban 
is rögzítésre kerüljenek. 

Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-építési 
napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba 
bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek. 

Az e-építési napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - bejegyzést tehet: 

a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építtető megbízottja, az építési műszaki ellenőr 

vagy a beruházási tanácsadó, továbbá - ha az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli 

szerződésük tartalmazza - a tervezői művezető, 

b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel 

szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő 

vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, és az építési műszaki ellenőr, 

c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, 

d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, 

e) az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, 

f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön 

jogszabállyal feljogosított más hatóságok, 

g) az e-főnaplóba és az e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv. 

Az e-főnaplóba és e-alnaplóba a bejegyzésre jogosult a más jogosult bejegyzésére ellenészrevételt 
tehet vagy a bejegyzéseket tudomásul veheti. 
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Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet 

a) időbeli korlátozás nélkül 

aa) az építtető és helyszíni képviselője az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó 

ab) a hatóság, 

ac) az építésügyi hatóság, 

ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, 

ae) külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más hatóság, 

b) az e-építési napló készenlétének lezárásáig 

ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, 

bb) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, 

bc) az építtetői fedezetkezelő, 

bd) az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához 

támogatást nyújtó szervezet, 

be) az építtető megbízása alapján a tervezői művezető. 

Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak és a) pont 
ad) alpontja szerinti hatóságon kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem 
jogosultak megtekinteni az e-főnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy 
alvállalkozói teljesítés, részteljesítés ellenértékét. 

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. 

Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból, naplórészből és a 
nyilatkozatból áll. 

Az e-főnaplóban és az e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt egyéb 
dokumentumokat a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az e-építési napló alkalmazás a 
bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. A lezárt naplóbejegyzések és rögzített 
dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az e-építési napló alkalmazás követhetővé teszi. 
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Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem 
ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. 

A naplórész a 191/2009. (IX.15.) korm. rend. 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti 
bejegyzésekből áll. 

Az e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt vevő 
összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének 
vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési 
tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és 
befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt. 

A feladatkörüknek megfelelően - az e-építési napló lezárásáig tehetnek bejegyzést. 

FELMÉRÉSI NAPLÓ 

Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló 
mellékleteként - a kivitelező a 191/2009. (IX.15.) korm. rend. 3. melléklet szerinti tartalommal 
felmérési naplót vezet, ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett 
munkák mennyiségének elszámolási alapjául. 

Nem kell felmérési naplót vezetni, ha 

a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből 

megfelelően megállapítható, 

b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, vagy 

c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások 

tartalmazzák. 

A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-építési napló része. 

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE 

ELEKTRONIKUS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS ÉS MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolás (a továbbiakban: e-
teljesítésigazolás) kitöltésére kerül sor az építtető és a fővállalkozó kivitelező vagy a megrendelő 
vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha a fő- vagy 
alvállalkozó kivitelező az általa vállalt szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben 
foglaltak, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 
elvégezte és ezt az építtetőnek vagy - alvállalkozói szerződés esetén - a megrendelő vállalkozó 
kivitelezőnek az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve jelenti. 

A fő-, illetve alvállalkozói szerződés esetén az alvállalkozó kivitelező vagy erre irányuló 
felhatalmazás esetén a felelős műszaki vezetőjük a közös helyszíni bejárás során az e-főnaplóban, 
illetve az e-alnaplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplóban rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett 
tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

67 / 133 

Az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, vagy az építtető vagy a megrendelő 
vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az ellenőrzést követően e-teljesítésigazolást állít ki az 
elvégzett építési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján 
javaslatot tesz a számlázható összeg mértékére. 

Az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a fő- vagy alvállalkozó kivitelezőnek. Az alvállalkozó kivitelező a megrendelő 
vállalkozó kivitelezőnek átad minden olyan dokumentumot, ami számára a teljesítésigazolás 
kiállításához és elszámoláshoz, valamint az építőipari kivitelezési tevékenység dokumentálásához 
szükséges. 

Az építtetői fedezetkezelői közreműködés esetén a teljesítésigazolást nulla ellenértékkel 
kiadottnak kell tekinteni, ha a teljesítésigazolást 

a) az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó meghatározott határidőben nem küldi 

meg a fővállalkozó kivitelező, 

b) az építtető határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező vagy 

c) a felelős műszaki vezető határidőben nem küldi meg az alvállalkozó kivitelező 

részére. 

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 
lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett 
kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az 
építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az 
illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó 
kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai 
szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban 
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és 
a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

Az építtető vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó köteles a 
fővállalkozó kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 
megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel a kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban: e-jegyzőkönyvet) 
kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. 

Az e-jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 
így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 

c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
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e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 

hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét 

képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, 

valamint 

j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha 
hiánypótlási elektronikus jegyzőkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is 
készült, akkor azt is az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni. 

A fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a szerződésben vállalt 
és elvégzett tevékenységet tartalmazó e-teljesítési összesítőt. 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását követően kiállított - a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó - e-teljesítésigazolás 
alapját az elektronikus műszaki igazolás (a továbbiakban: e-műszaki igazolás) képezi. Az építtető vagy 
az általa megbízott építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó a fővállalkozó kivitelező 
teljesítésének ellenőrzését követően 

a) e-teljesítésigazolást állít ki az e-műszaki igazolásban rögzített kivitelezési munkák 

meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és 

minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a számlázható összegről vagy 

b) e-műszaki igazolást állít ki a teljesített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett 

építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról 

és a feladat ellátására vonatkozó szerződésében meghatározottak szerint javaslatot tesz a 

fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg meghatározására. 

Az építtető az e-teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét - eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában - a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti ki a 
fővállalkozó kivitelezőnek. 

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező köteles 
a teljesítéséről, részteljesítéséről kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a teljesítésben, 
részteljesítésben megjelenő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező teljesítésének, 
részteljesítésnek pénzügyi elszámolását elvégezni, amely magába foglalja az e-teljesítésigazolás 
kiállítását és az alvállalkozó részéről a számla benyújtását. A vállalkozó kivitelező a benyújtott 
számlája teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő 
alvállalkozó kivitelezők követelését kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési határidejétől. 
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ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY VAGY TUDOMÁSULVÉTEL 

MEGKÉRÉSE 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési 
munkaterületet, továbbá átadja 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, megfelelő tartalmú hulladék-

nyilvántartó lapot, 

b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást 

is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 

c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 

d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető 

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy 

tudomásul vétel, vagy az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági 

bizonyítványának, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek esetén a hatósági 

bizonyítvány megkéréséhez szükséges. 

Az dokumentációk összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési 
tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók - a saját tevékenység ellátáshoz 
dokumentumok átadásával - kötelesek együttműködni. 

Az építési munkaterület átadás-átvétele során a fővállalkozó kivitelező az építtetőnek átadja még 

a) az őt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, 

c) a jótállási dokumentumokat, 

ca) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 

cb) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

cc) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 

cd) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 

ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 

cf) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 

cg) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 

ch) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi tervet. 

A fővállalkozó a dokumentumok és nyilatkozatok építtető számára történő átadását az e-építési 
naplóban történő rögzítéssel teljesíti. 

A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és módon az építési 
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munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára - a munkaterület átvételétől az átadásáig, 
ennek hiányában a használatbavételi engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi hatóság 
általi tudomásul vételéig vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását 
igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáig - kellő alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési 
tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is. 

Az alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és 
jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően az alvállalkozó 
kivitelező átadja a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az építési munkaterületet. 

A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, 
építményrész tulajdonosával szemben megillető birtoklás jogára az alvállalkozó kivitelező is 
hivatkozhat a munkaterület átvételétől az átadásig vagy ennek hiányában a fővállalkozó kivitelező 
birtoklási jogának fennállásáig. 

Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési 
munkaterület átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési 
eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti. 

A TULAJDONOS JÓKARBANTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS A SZERVIZKÖNYV 

Az építmény szervizkönyve igazolja 

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságára, 

b) a (6) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében végzett építési-szerelési 

munkákra, és 

c) az építmény állapotára 

vonatkozó tényeket, megállapításokat és szakértői véleményeket. 

Szervizkönyvet kell vezetni a tömegtartózkodásra szolgáló építményre, az örökségvédelmi 
bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti I. kategóriába sorolt műemlék építményre, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény hatálya alá tartozó építményre, valamint a honvédelmi és katonai célú építményre 
vonatkozóan. Egyéb esetben a szervizkönyv vezetéséről az építmény tulajdonosa dönt. 

Az építmény tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az építmény szervizkönyvét az építési 
napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély megszerzésének vagy a 
használatbavétel tudomásulvételének vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napján nyitja meg. Több tulajdonos esetén 
a szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 

A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energetikai tanúsítvány a szervizkönyv 
mellékletét képezi. 

Az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az 
építmény 
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a) jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és 

b) rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. 

Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a műemlék tulajdonosa jókarbantartási 
kötelezettségének teljesítése a jókarbantartási kötelezettségre meghatározottakon túlmenően a 
védettséget megalapozó műemléki érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének 
biztosítására is kiterjed. 

A jókarbantartási kötelezettség teljesítése érdekében az építmény tulajdonosa köteles az 
építmény állapotát szükség szerint - arra külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkező 
szakértővel - felülvizsgáltatni 

a) a tűzbiztonság, 

b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, 

c) a használati biztonság, 

d) a zaj és rezgés elleni védelem, 

e) az energiatakarékosság és hővédelem, 

f) az életvédelem és katasztrófavédelem 

követelményeire vonatkozóan a külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a jókarbantartási kötelezettsége 
teljesítése érdekében elvégzett felülvizsgálat kiterjed a műemléki érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek történő megfelelésre is. 

A felülvizsgálatot a mechanikai ellenállás és stabilitás (állékonyság) követelményeire vonatkozóan 
a tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a 
honvédelmi és katonai célú építmény esetében legalább 20 évenként el kell végezni. Egyéb 
építmények esetében a felülvizsgálatot az építmény állapotát figyelembe véve kell lefolytatni. 

Az építmény felülvizsgálatát igazoló szakértői vélemények, javaslatok, megállapítások és az 
építmény fennállása alatt az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát befolyásoló vagy 
a tartószerkezetét érintő építési-szerelési munkák elvégzésének igazolása, leírása a szervizkönyv 
részét képezik, ennek hiányában ezeket az ingatlan tulajdonosa köteles megőrizni. 

A szervizkönyv az építmény tartozéka, tulajdonosváltáskor az új tulajdonos részére át kell adni. 

A vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére és a vállalkozó kivitelezők nyilvántartására 

vonatkozó szabályok, a vállalkozó kivitelezők ellenőrzése 

A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek - a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - 
tartalmaznia kell 

a) a vállalkozó kivitelező 
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aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, 

adószámát, 

ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését, 

ac) telephelye (telephelyei) címét, 

ad) által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló - szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges szakképesítéssel 

rendelkező egyéni vállalkozó kivételével, 

ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az ab) alpont szerinti tevékenységek legalább 

egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, 

vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel 

rendelkezik, vagy az Étv. 39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, és 

af) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással 

rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással 

rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője volt olyan más vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a 

bejelentéstől számított öt éven belül, vagy két éven belül a nyilvántartásból töröltek, 

c) ha a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos elérhetőséget a 36. szerinti 

nyilvántartásban történő feltüntetés céljából adja meg, a megadott elérhetőség mellett az erre 

vonatkozó nyilatkozatot is. 

A bejelentőnek igazolnia kell az a) pont ac) és ad) alpontjában közölteket. 

A telephely akkor minősül a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez alkalmasnak, ha 

a) a cég székhelyétől eltérő helyen lévő telephely esetén azt a cégnyilvántartásba bejegyezték, 

vagy egyébként a vállalkozó kivitelező okiratokkal igazolja, hogy a cég tulajdonát képezi vagy 

használatára a cég jogosult, 

b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó kivitelező 

bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez vagy annak 

előkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok végzését, és 

c) a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 

szempontjából megfelelő a munkaeszközök (kézi szerszámok, gépek, munkagépek, berendezések, 

technológiák, szerelvények és építési anyagok stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges 

előkészítésére. 

A kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti bejelentésnek - a Szolgtv. 22. § (1) és 
(3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - tartalmaznia kell 

a) döntésétől függően az elérhetőségeket, 

b) a bejelentésben közölteket igazoló iratokat vagy azok másolatát, 

c) a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt iratokat és 

iratmásolatokat is) tartalmának hitelességéről. 
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a bejelentő számára a 
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyilvántartási számot ad ki. 

A bejelentés elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón is benyújtható. 

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása tartalmazza 

a) az Étv. 39. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelező esetén - a Szolgtv. 27. § (2) bekezdés 

a) pontjában meghatározott adatokon kívül - 

aa) a 35. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, 

ab) a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát, 

ac) a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezt a 

bejelentésben a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából megadta, 

ad) az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk 

megállapításait, az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések 

eredményét az eljáró hatóságok végleges határozatainak rendelkező részével, és 

ae) a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével, 

b) az Étv. 39. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelező esetén - a Szolgtv. 27. § (2) bekezdés 

b) pontjában meghatározott adatokon kívül - az a) pont ab)-ae) alpontjában foglaltakat, 

c) az a) és b) pont körébe tartozó vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának 

megállapítását segítő dokumentumokat és nyilatkozatokat. 

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, 
amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK a végleges 
döntésével megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását. 

A névjegyzék a Szolgtv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a tevékenységtől 
való eltiltás indokának megnevezését is tartalmazza. 

A nyilvántartás adatai nyilvánosak. 

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában szereplő adatok hitelességéért a vállalkozó kivitelező 
felelős. 

Az MKIK 

a) megtiltja a vállalkozó kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg - a 

nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett - törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha 

aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére előírt feltételeket nem teljesíti, vagy 

ab) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az 

építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven 

belül két alkalommal végleges döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

b) a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a kivitelezőt a nyilvántartásból, ha 
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ba) bejelenti a kivitelezői tevékenységének megszüntetését, az ezt közlő bejelentésében 

meghatározott nappal, illetve, ha időpontot nem jelölt meg, a megszüntetésről szóló bejelentés 

beérkezésének napjával, 

bb) határozott időre szóló bejelentés esetén a bejelentés hatálya megszűnik, ennek utolsó 

napjával, kivéve, ha a tevékenység folytatására vonatkozóan ismételt bejelentést tettek, 

bc) a vállalkozó kivitelező megszűnik, a megszűnés időpontjával. 

Az MKIK a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a vállalkozó kivitelezőt a 
nyilvántartásból, ha 

a) az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés, vagy 

b) nemfizetési jelzés 

alapján megállapított fizetési kötelezettségének teljesítését nem igazolta. 

A törlés jogkövetkezményei nem érintik a törlési határozat véglegessé válása előtt megkötött 
szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket. 

A Szolgtv. III. Fejezetében foglalt követelmények betartásának ellenőrzése tekintetében 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MKIK jár el. 

A Szolgtv. 25. §-a alapján kiszabható bírság (a továbbiakban: bírság), ha a szolgáltató 

a) az építőipari kivitelezői tevékenységét bejelentés nélkül folytatja 

aa) egyéni vállalkozó esetében 30 000 forint, 

ab) gazdasági társaság esetén 200 000 forint, 

b) a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését mulasztotta el, az a) pont 

szerint kiszabható összeg 50%-ának megfelelő összeg. 

Ha a szolgáltatóval szemben a bírság kiszabásától számított egy éven belül ismételten bírság 
kiszabására kerül sor, a bírság összege a kiszabható összeg 200%-ának megfelelő összeg. 

Az MKIK feladatai közül 

a) az országos gazdasági kamara 

aa) biztosítja az elektronikus úton benyújtott bejelentés és változás-bejelentés folyamatos 

fogadását, 

ab) vezeti a nyilvántartásokat, 

ac) a bejelentéssel kapcsolatos nyilvántartásában szereplő adatok vonatkozásában ellenőrzést 

végez, és 

ad) kiszabja a bírságot; 

b) a területi gazdasági kamara 
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ba) a bejelentés és változás-bejelentés megtételéhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és 

informatikai segítséget biztosít, személyes megkeresés esetén ideértve a bejelentés kitöltését, 

adattartalma hiánytalanságának ellenőrzését és továbbítását, valamint 

bb) önállóan, továbbá az építésfelügyeleti vagy építésügyi hatóság által bevontan helyszíni 

ellenőrzést végez. 

A MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes 
adatszolgáltatásán alapuló nyilvános elektronikus adatbázis adattartalmának a nyilvántartással 
azonos internetes honlapon elérhetővé tétele esetén a nyilvántartásban és az adatbázisban szereplő 
adatokat egyértelműen megkülönböztethetően kell megjeleníteni. 

A VÁLLALKOZÓ KIVITELEZŐK MEGRENDELŐ ÁLTALI MINŐSÍTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 

A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező - a leendő szerződéses partnerei megfelelő 
tájékoztatása érdekében - az igazolások benyújtásával kezdeményezheti azok nyilvántartásban 
történő rögzítését. Az MKIK a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában megjelenít minden olyan, a 
nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező által rendelkezésére bocsátott dokumentumot és 
nyilatkozatot, amelyek a vállalkozó kivitelező teljesítésre való alkalmasságának megítélését elősegítik. 

Az MKIK a vállalkozó kivitelező által benyújtott dokumentumot és nyilatkozatot a beérkezéstől 
számított legfeljebb 5 munkanapon belül megjeleníti a vállalkozó kivitelezők online 
nyilvántartásában. Az adatokat frissítés hiányában egy év elteltével törli a nyilvántartásból. 

A vállalkozó kivitelező a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt 
munkanapon belül köteles az MKIK-nak bejelenteni, ha a dokumentumok és nyilatkozatok adataiban, 
körülményeiben változás állt be. Amennyiben a vállalkozó kivitelező személyében a dokumentumok 
és a nyilatkozatok érvényességi ideje alatt jogutódlás következik be, akkor ezt a vállalkozó kivitelező 
haladéktalanul köteles bejelenteni az MKIK-nak. Amennyiben a dokumentumokat és nyilatkozatokat 
benyújtó vállalkozó kivitelező társaságból átalakulás következtében új társaság jön létre, akkor a 
jogelőd társaságnak cégszerűen aláírt nyilatkozatban szükséges igazolnia, hogy az átalakulás 
körülményeit rögzítő dokumentum alapján a korábban bemutatott dokumentumokat és 
nyilatkozatokat az újonnan alakuló új társaság is jogosult felhasználni. 

Az MKIK-hoz benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok valóságnak megfelelő tartalmáért a 
vállalkozó kivitelező felel, azokat az MKIK ellenőrzési terv alapján vagy a vállalkozó kivitelező saját 
adataira és dokumentumaira vonatkozó kérelmére ellenőrzi. Az MKIK jogosult törölni a 
nyilvántartásából azokat a dokumentumokat és nyilatkozatokat, amelyekről ellenőrzése során 
megállapította, hogy tartalmuk nem felel meg a valóságnak. 

A kivitelezői nyilvántartásban megtekinthető a nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők 
teljesítésre való alkalmasságát alátámasztó igazolások és nyilatkozatok vagy az összeállított 
követelmények meghatározásával kigyűjthető azok a vállalkozó kivitelezők, akik a követelményeknek 
megfelelnek. A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező kezdeményezésére az MKIK a megrendelő 
alkalmassági követelményeknek való megfelelősségről tanúsítást állít ki, ha a meghatározott 
dokumentumok és nyilatkozatok vizsgálatának eredménye ezt alátámasztja. 

A BÍRÓSÁGI ÉRTESÍTÉSSEL ÉS A NEMFIZETÉSI JELZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 
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Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az e-szankció elektronikus 
alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanapon elvégezni. Az üzemeltető a 
rögzítéssel egyidejűleg az MKIK-t elektronikus úton értesíti. Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti 
bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha az MKIK tudomására jut olyan egyéb jogerős 
érdemi bírósági határozat, vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon adatokat tartalmazza. 

Az MKIK az értesítés érkezését követő 8 napon belül 

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről, 

b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy 60 napon belül igazolja, hogy 

ba) fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy 

bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak 

végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, 

valamint 

c) tájékoztatja a feleket arról, hogy a határidő eredménytelen lejártát követően a fizetésre 

kötelezettet törli a nyilvántartásból. 

Ha az MKIK hiányos nemfizetési jelzést kap, a beérkezést követő 8 napon belül tájékoztatja a 
bejelentőt a hiányokról és arról, hogy azokat 30 napon belül pótolhatja. A pótlás határidőben történő 
elmaradása esetén az MKIK 8 napon belül értesíti a bejelentőt, hogy eljárást nem indít. 

Az MKIK a nemfizetési jelzés érkezését - hiánypótlás esetén azok pótlását - követő 8 napon belül 

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről, 

b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy igazolja 60 napon belül, hogy 

ba) a fizetés megtörtént, vagy 

bb) a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú bírósági 

eljárásban a díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági határozatot 

hoztak, valamint 

c) tájékoztatja a feleket arról, hogy a határidő eredménytelen lejártát követően a fizetésre 

kötelezettet törli a nyilvántartásból. 

A meghatározott igazolás határidőben történő megérkezése esetén az MKIK az eljárást 8 napon belül 

megszünteti és a bejelentőt erről, valamint arról értesíti, hogy az eljárás megszüntetése a díjigény 

egyéb úton történő érvényesítését nem érinti. 

A meghatározott igazolási felhívásnak a fizetésre kötelezett azért nem tud eleget tenni, mert a 

díjazásra jogosult jogutód nélkül megszűnt, akkor a bírósági értesítés miatt indult eljárásban a fizetést 

az állam javára kell teljesíteni és e fizetés megtörténtét kell igazolni. 

 
III/4. OKTATÁSI SEGÉDLET az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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A 266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet hatálya kiterjed 

a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az 

építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai 

tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási 

tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró 

hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra, 

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra, 

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra, 

d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az 

építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, 

e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése 

tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést 

vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható 

jogkövetkezmények részletes szabályaira, 

f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása 

esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye 

megállapítására. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A rendelet alkalmazásában: 

1. bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés; 

2. cég: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég; 

3. EGT-állam: a Szolgtv. szerinti állam; 

4. engedélyezés: a Szolgtv. szerinti engedélyezés; 

5. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás; 

6. jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett 

szakmagyakorlási tevékenység végzésének igazolt lehetősége, vagy a bejelentéshez előírt 

feltételeknek való megfelelés; 

7. letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés; 

8. szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy; 

9. szakmai biztosíték: olyan felelősségbiztosítás, egyéb garancia vagy biztosíték, amely 

a) valamely biztosítóval, 

b) hitelintézettel vagy 

c) egyéb szakmai biztosítást nyújtó szervezettel 
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kötött szerződés vagy más jogviszony alapján a szolgáltatónak a szolgáltatási tevékenységével 

összefüggően a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy adott esetben más személynek okozott károkért 

való felelősségéből eredő követelések fedezetére szolgál; 

10. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként 

meghatározott állam; 

11. tagállami állampolgár: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben 

tagállami állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként 

meghatározott személy; 

12. területi kamara: a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 

1996. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: Kamtv.) meghatározott területi mérnöki vagy területi 

építész kamara. 

KÖZÖS SZABÁLYOK 

ENGEDÉLY VAGY BEJELENTÉS ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ SZAKMÁK 

Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők: 

a) településtervezés, 

b) építészeti-műszaki tervezés, 

c) településrendezési szakértés, 

d) építésügyi műszaki szakértés, 

e) építési műszaki ellenőrzés, 

f) felelős műszaki vezetés, 

g) energetikai tanúsítás. 

Az a)-f) pontja szerinti szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolhatók. A g) pontja 

szerinti szakma a névjegyzéket vezető szervnek történő bejelentéssel gyakorolható. 

A meghatározott szakmákhoz tartozó rész-szakterületeket a 266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet 1. 

melléklet tartalmazza. 

JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ ÉS A NÉVJEGYZÉKET VEZETŐ SZERV KIJELÖLÉSE ÉS ILLETÉKESSÉGE 

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 

Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését 

a) településtervezési szakterületen és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen, 

b) építészeti tervezési területen, belsőépítészeti szakterületen és táj- és kertépítészeti tervezési 

területen, 

c) településrendezési szakértői szakterületen és településrendezési zöldfelületi és tájrendezési 

szakági szakértői szakterületen, valamint 
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d) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen. 

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar 

Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését  

a) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településtervezési szakági szakterületen, 

b) szakági műszaki tervezési területen és sajátos műszaki tervezési területen, 

c) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településrendezési szakági szakértői 

szakterületeken, valamint 

d) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterületen. 

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 

Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését 

a)   építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki 

szakértői szakterületen, valamint 

b)   e) és f) pont szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken, 

ha a kérelmező az építész kamara tagja, vagy építész szakképzettséggel rendelkezik. 

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar 

Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését 

a)   építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki 

szakértői szakterületen, valamint 

b)    e) és f) pont szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken, 

ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja, vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik. 

Cég által folytatott szakmagyakorlási tevékenység esetén a hatáskör tekintetében a lakóhelyen a cég 

székhelyét kell érteni. 

 Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar 

Építész Kamara főtitkára folytatja le 

a) a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki, 

b) a felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki 

rész-szakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését. 

A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Természetes személy a tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető 

szerv engedélyével. Természetes személy köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a 

névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. 

Cég akkor kezdheti meg és folytathatja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

a) településtervezési tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője 

vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakterületi jogosultsággal, településtervezési 
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szakági tevékenységet akkor, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy 

munkavállalója rendelkezik településtervezési szakági szakterületi jogosultsággal, 

b) településrendezési szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető 

tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településrendezési szakértői szakterületi 

jogosultsággal, 

c) építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a vezető tisztségviselője, személyesen 

közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott területen építészeti-műszaki tervezési 

szak vagy részszakterületi jogosultsággal, 

d) építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy 

munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal, 

e) felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója 

rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, 

f) építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója 

rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal, 

g) szerinti energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik 

energetikai tanúsítói jogosultsággal, 

és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. 

A cég a Szolgtv., az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése szerinti tartalmú 

bejelentése alapján területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és 

nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a meghatározott 

természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási 

száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával. 

Cég az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, olyan tevékenységet végezhet, 

a) amelyhez rendelkezik a meghatározott feltételekkel, 

b) amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és 

c) amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg. 

A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az 

egyikhez feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt 

munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet - amelynek végzéséhez jogosultsággal 

nem rendelkezik - alvállalkozó bevonásával végezheti. 

A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei: 

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén 

aa) a kamarai tagság folytonossága, 

ab) továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése, 

ac) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül - a kötelező továbbképzés keretében - 

beszámoló teljesítése, 

ad) adategyeztetési kötelezettség teljesítése, 
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b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén 

ba) továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése, 

bb) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül - a kötelező továbbképzés keretében - 

beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével, 

bc) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése. 

A cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja. 

A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS A BEJELENTÉS TARTALMA 

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei: 

a) képesítési követelmény a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. mellékletben részletezett, a 

szakterületeknek megfelelő szakirányú: 

aa) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc, MA (tervezés, szakértés), 

ab) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc (tervezés, építési műszaki ellenőrzés), 

ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség (felelős műszaki vezetés), 

b) szakmai gyakorlat, 

c) a kérelmező személy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű. 

A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység 

bejelentésének tartalmaznia kell: 

d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását, 

e) a bejelentésben közölteket igazoló iratok másolatát a hatósági erkölcsi bizonyítvány kivételével, 

a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, ezzel a jogszabályban előírt 

feltételek és az iratmásolatok hitelességét is igazolja. 

A további hitelesítés nem követelhető meg. 

A szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. melléklet 

tartalmazza 

a) a jogosultsághoz kötött tevékenységek részletes meghatározását, 

b) a jogosultság névjegyzéki jelölését, 

c) a minimális képesítési követelményt szakterületi bontásban, 

d) az előírt szakmai gyakorlati időt. 

A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség 

egyenértékűségének vizsgálatára kerül sor, melynek alapját az országos kamarai szabályzatok által 

tudományterület szerinti bontás alapján meghatározott, a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 4. 

mellékletben előírt minimum kreditszámok összege képezi. A tantárgycsoportok és azon belül a 
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kreditértékekben meghatározott ismeretkörök vagy tantárgyak nevesítése kamarai hatáskörben, 

szabályzat formájában kerül meghatározásra a szükséges minimum kompetencia tartalmakkal együtt. 

A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához figyelembe lehet venni az alap- vagy 

mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezők részére, felsőoktatás 

keretében megvalósuló (felsőfokú szakképzettségi szintet nem biztosító) szakirányú továbbképzést is. 

A szakirányú továbbképzésben legalább 60 kreditet kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. 

Ez esetben a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A szakirányú továbbképzés szakmai 

tartalma szerint ugyancsak alkalmassá válik a hiányzó kredittartalmak megszerzéséhez, egyéb 

ismeretek kiegészítésére, ezáltal a szakirányú végzettség egyenértékűségének vizsgálatánál 

beszámítható. A szakmagyakorláshoz szükséges kredit-kiegészítő képzés akkreditált, szakirányú 

felsőoktatási intézmény előírt szintű (BSc, MSc) képzésében megszerezhető. 

A miniszter - az országos kamarák adatközlése alapján - évente közzéteszi 

a) a szakképzettségek szakirányúsága szempontjából már megvizsgált és elfogadásra került 

oklevelek megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsőoktatási intézmény 

megnevezését, 

b) a szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek megnevezését, a 

beszámítható kreditérték meghatározását. 

Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését 

követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, 

részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. 

A településtervezési jogosultság megállapításához a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. melléklet 

szerinti szakmai gyakorlati idő tartalmát 

a) településtervezési, vagy 

b) legalább három év településtervezési és kettő év 

ba) területrendezési tervezési, 

bb) közigazgatásban végzett területrendezési, településrendezési, vagy 

bc) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói 

c) gyakorlattal kell igazolni. 

A b) pont szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a mesterfokozatú képzésben szerzett 

szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak elvégzésének ideje. Ebben az 

esetben a gyakorlati idő a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség megszerzését követően 

megkezdhető. 

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai 

gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési 

gyakorlattal kell igazolni. 

A tervezési feladat elvégzésére megfelelő időtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem 

jogosult szakirányú egyetemi végzettségű személy csak jogosultsággal rendelkező tervező mellett 

folytathat tervezési tevékenységet és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot. 
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A településrendezési szakértői tevékenység engedélyezéséhez a nyolc év szakmai gyakorlati időbe, a 

kérelmezett szakterületnek megfelelő tevékenység vehető figyelembe. 

Az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a nyolc év szakmai gyakorlati időbe 

a) építészeti-műszaki tervezési, 

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói, 

c) építési műszaki ellenőri, 

d) felelős műszaki vezetői, 

e) beruházáslebonyolítói, 

f) építésügyi igazgatási, 

g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési 

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő 

felének az a), c)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie. 

A szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati idő az energetikai 

tanúsítói tevékenység folytatásához egy év. 

Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz 

a) építészeti-műszaki tervezési, 

b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói, 

c) építésügyi műszaki szakértői, 

d) építési műszaki ellenőri, 

e) felelős műszaki vezetői, 

f) beruházáslebonyolítói, 

g) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági, 

h) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, 

i) építésügyi igazgatási 

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. 

Szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a 

szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi 

szakterületnek megfelelő 

a) építési műszaki ellenőri, 

b) felelős műszaki vezetői, 

c) építőipari kivitelezési, 

d) építésfelügyeleti, 

e) építésügyi hatósági, 

f) beruházói-műszaki, 
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g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, 

h) építészeti-műszaki tervezési, 

i) építésügyi műszaki szakértői 

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. 

A tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. 

melléklet szerinti gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) 

bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie. 

A felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a 

műemléken teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)-c), f)-i) pontjának megfelelő 

tartalmú tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a 

műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel 

kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 3 évet 

tehetnek ki. 

A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai 

érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, 

szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég vagy mentori címmel rendelkező 

szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett  munkák 

megnevezését, a folytatott tevékenység leírását. 

A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetében a 

gyakorlati idő, a képesítés és az igazolás alapján a 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. melléklet 

szerinti részszakterületi jogosultságot is megállapíthat, amelyet a szakmagyakorló jogosultságát 

tartalmazó névjegyzékben is meg kell jeleníteni. 

SZAKMAI CÍMEK 

A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint szakmai 

címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A szakmai cím nem eredményeztet újabb 

jogosultságot. A címet a területi kamara titkára által vezetett építésügyi szakmagyakorlók 

névjegyzékében (a továbbiakban: névjegyzék) fel kell tüntetni. 

A vezető tervezői címhez a tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel és 

referenciákkal kell rendelkeznie. A cím megszerzésére irányuló kérelmet a területi kamara az erre 

vonatkozó országos kamarai szabályzat alapján bírálja el. A cím birtokosának a jogosult tervezési 

szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel kell rendelkeznie. 

Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészeti-

műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés). 

A tervező gyakornoki cím kérelmezéséhez a szakképzettség megszerzését követően a megszerezni 

kívánt jogosultsághoz a kérelmező természetes személy előminősítést kérhet a területi kamarától. A 

területi kamara ellenőrzi a kérelmezni kívánt jogosultsághoz tartozó szakképzettség 

kreditkövetelmény rendszerének teljesülését. A feltételek teljesítése esetén a kérelmező a tervező 

gyakornok címről igazolást kap, a címet használhatja, a tervlapokon feltüntetheti a címet, önálló 

tervezésre azonban nem jogosít. 
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A tervező műszaki ellenőri címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki rendelkezik építészeti-

műszaki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal. 

A beruházási tanácsadói címet az az építészeti-műszaki tervezői, azzal azonos szakterületen építési 

műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező kérheti, aki építési beruházások bonyolításában igazolt 

referenciákkal rendelkezik. 

A mentori címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki vállalja a tervező gyakornoki címmel 

rendelkező személy szakmai felügyeletét, és segíti szakmai fejlődését. 

A különösen gyakorlott címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki kiemelkedően magas 

színvonalú teljesítményt igazoló referenciákkal rendelkezik. 

 „Műemlékek területén gyakorlott” címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész 

tervező, belsőépítész tervező, építési műszaki ellenőr és energetikai tanúsító kérheti, aki a saját 

szakterületén műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában három év gyakorlatot igazol. 

TERVEZÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉS 

A településtervezési tevékenység 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. melléklet szerinti 

dokumentációinak elkészítése jogosultsághoz kötött. 

A településtervező feladata az önkormányzat döntései, megbízása és a jogszabályok, szabványok és 

szakmai szabályok figyelembevételével az 1. melléklet szerinti dokumentáció - a feladat elvégzéséhez 

szükséges településtervezési szakági tervezők bevonásával történő - elkészítése. 

A szakági településtervező feladata a szakterületének megfelelő településtervezési szakági 

munkarészek és javaslatok elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. 

A településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a 

településrendezési eszköz kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és 

szakági településtervező készítette. 

A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a 

feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki 

jelölését és - legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési 

eszköz tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki 

jelölését. 

A tervezőnek az általa készített településrendezési eszközt a megrendelő részére történő átadástól 

számított legalább 10 évig meg kell őriznie. 

A településtervezési szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 

szabályozott tervezési szerződés és az Étv.-ben szabályozott településtervezési szerződés szabályait 

kell alkalmazni. 

Nem folytathat településrendezési tervezési tevékenységet illetékességi területén a 

településrendezési eszközök előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő 

személy, kivéve, ha az önkormányzat településrendezési tervezési tevékenységet is folytat. 
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ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS 

Az Étv. 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi 

hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk 

készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést az adott tervezési 

szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező végezhet. 

Az építészeti-műszaki tervező feladata az Étv.-ben foglaltak, az építtető igényei, megbízása, a 

tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az 

építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki 

dokumentáció elkészítése. 

Az fentieken túlmenően jogosultsággal végezhető 

a) a tervtanácsi terv, 

b) a településképi véleményezéshez szükséges terv, 

c) a megvalósulási terv, 

d) az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció 

készítése. 

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. 

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól 

függően - kamarai szabályzatban rögzítettek szerint - korlátozott vagy teljes körű tervezési 

jogosultsággal folytatható. 

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és 

számításokat hitelesítenie kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Épelj.) előírásai szerint. 

Az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért. 

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő 

átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie. 

Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet 

a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján 

megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság 

köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője, 

b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont 

önkormányzati főépítész. 
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TERVEZÉSI PROGRAM 

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

(a továbbiakban: OTÉK) szerinti 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 programban - amelyet az építtető és tervező közösen készít elő - a tervezés tárgyától és 

nagyságrendjétől függően ismertetni kell 

a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését, 

b) a tervezés előzményeit - előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait, 

c) az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelményeket, beleértve az 

élettartalmi igényeket, 

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó 

szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, 

előírások, szabályzatok körét, 

e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az 

építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés 

esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait, 

f) a helyszín bemutatását, 

g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, 

h) az építményben üzemelendő technológiákat, 

i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat, 

j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat, 

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat, 

l) műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített 

műemlékvédelmi szempontokat, 

m) a szükséges szakági tervezők, szakértők körét, 

n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait, 

o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit, 

p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi 

nyilvántartástól lekért adatok alapján. 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az 

Étv. előírásain túlmenően tartalmazza: 
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a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is, 

b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás és a teljesítésigazolás formáját, módját, a fizetés 

módját és határidejét, 

c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését, 

d) a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, 

e) a tervezési szerződéssel érintett építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői vagyoni 

jogokkal kapcsolatos rendelkezést. 

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 törvényben meghatározott esetekben az 

építészeti-műszaki tervezési szerződéses felek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (a 

továbbiakban: TSZSZ) fordulhatnak. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció készítésére 

irányuló tervezési szerződés tartalmi elemeinél az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat is 

figyelembe kell venni. 

TERVEZÉSI DÍJ 

A tervezési díj magában foglalja 

a) a közvetlen költségek, ennek keretében 

aa) a számított munkadíj, 

ac) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke, 

b) a közvetett költségek, ennek keretében a működési költség, anyagjellegű ráfordítás, 

c) az értékcsökkenési leírás, 

d) az egyéb ráfordítások, 

e) a tervezett nyereség 

együttes összegét. 

SZAKÉRTÉS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKÉRTÉS 

A 266/2013. (VII. 11.) korm. rend. 1. melléklet szerinti településrendezési szakértői vélemények 

elkészítése jogosultsághoz kötött. 

A településrendezési szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az 

általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete 

a megbízónak érdeke. A településrendezési szakértői vizsgálatnak az ügy minden lényeges 
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körülményére ki kell terjednie. A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, saját kezű 

aláírását, névjegyzéki jelölését, a szakértői szakterületének megnevezését. 

A településrendezési szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának 

szakszerűségéért. 

A településrendezési szakértő feladatát megbízási szerződés alapján látja el. 

A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési 

eszköz vizsgálatát, amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója részt vett. 

Településtervezési vagy szakági településtervezési jogosultságot szerzett és vezető tervezői címmel 

rendelkező személy kérelmére a területi kamara titkára az adott szakterületen településrendezési 

szakértői tevékenység folytatását engedélyezi külön feltétel mellett. 

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTÉS 

Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az Étv. 32. §-a szerinti tevékenysége során 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. 

Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen: 

a) méretbeli és az állapotfelmérés, 

b) műszeres vizsgálat és kutatás, 

c) a b) pont elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák, 

d) számítások és elemzések elvégzése, 

e) statisztikák vizsgálata és elemzése vagy 

f) következtetések levonása. 

Ha az építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes 

szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét harminc napon belül 

köteles bejelenteni a terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő 

szervnek az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján. 

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 szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának 

szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért. 

A településrendezési szakértői szerződésre és az építésügyi műszaki szakértői szerződésre a Ptk.-ban 

szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződést 

írásban kell megkötni. A szerződés tárgyában meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos 

megnevezését, a teljesítési határidőt, a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a 
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műszaki szakértő kötelezettségeit, felelősségét és jogait. Amennyiben a felek nem állapodnak meg a 

díj átadásának időpontjáról, akkor az a szakvélemény átadásával egyidejűleg esedékes. A megrendelő 

teljesítési kötelezettségének határideje eltérő rendelkezés esetén sem haladhatja meg a számla 

kézhezvételétől számított harminc napot. 

Nem folytathat építésügyi műszaki szakértői tevékenységet 

a) ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában az a személy, aki az építmény építési-szerelési 

munkáit ellenőrizte, mint építési műszaki ellenőr, tervezési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, 

vagy kivitelezte, vagy a kivitelező felelős műszaki vezetője, 

b) ugyanazon tervdokumentáció tekintetében az a személy, aki az építmény engedélyezési vagy 

kivitelezési tervének készítésében, mint tervező részt vett. 

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS 

Az építési műszaki ellenőr az Épkiv. 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja el. 

Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében a Ptk.-ban szabályozottak és az Épkiv. 16. § (6) 

bekezdésében foglaltakon túlmenően rögzíteni kell 

a) az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát, 

b) az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának 

módját, 

c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, 

felhatalmazásokat. 

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. 

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. 

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. 

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS 

A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott 

tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 

keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-

k), n)-p) pontjában, 13. § (4)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. 
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A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban 

szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 

a) a szerződést írásban kell megkötni, 

b) a szerződés tartalmazza 

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, 

továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és 

elérhetőségét, 

bb) a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és 

elérhetőségét, 

bc) a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét, 

bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását. 

A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt 

vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv 

köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet 

építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység 

esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. 

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

munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet 

olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll. 

A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési 

tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki 

vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol 

az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve 

amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS 

Az energetikai tanúsító feladata az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata 

alapján, annak eredményéről hiteles tanúsítvány kiállítása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a 

továbbiakban: OÉNY) elektronikus programjának segítségével. 

Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett 

ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani. 

Az energetikai tanúsító köteles az azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát és az 

alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni. 

(Az energetikai tanúsító felelős 

a) az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért, 

b) a valós állapotnak megfelelő tartalomért, 
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c) a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért. 

Az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni. A szerződés kötelező tartalmi eleme 

a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy 

épületrész helyrajzi száma), 

b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő, 

c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje. 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer 

keretében a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy 

a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá 

b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai 

tanúsítóként járt el, 

c) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el, 

d) akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a megbízó 

képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy 

e) akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható 

építésügyi műszaki szakértőként járt el. 

Az ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 

Az ellenőrzést végző a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének haladéktalanul, de 

legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási 

ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az 

ellenőrzött, vagy bármely érintett fél is bejelentheti. 

A kizárás tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke dönt, szükség esetén más 

ellenőrző személyt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási 

cselekményeket, amelyekben a kizárt ellenőrző személy járt el. A kizárás tárgyában hozott elnöki 

döntést az érintett felekkel közölni kell. 

Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány 

javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki 

részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt vagy „műemlékek területén gyakorlott” címmel 

rendelkező szakmagyakorlót kell bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a „műemlékek 

területén gyakorlott” címmel. 

A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A szakmagyakorlási tevékenység 

a) engedélyezése, 

b) folytatásának szüneteltetése, 

c) folytatásának megtiltása, 
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d) folytatásának megtiltása és a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való 

törlése, 

e) folytatójával szembeni bírság kiszabása és 

f) folytatásával összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása, 

g) folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése 

iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási 

tevékenység bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.  

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elektronikus úton történő 

benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt 

mellékleteinek feltöltéséhez a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer (a továbbiakban: e-rendszer) a kérelmező részére közvetlenül a kérelem 

benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. 

Az elektronikus tárhely igényléséhez - a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve - a 

kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással 

történt azonosítást követően regisztrálnia kell az e-rendszerben. A kérelmező vagy meghatalmazottja 

regisztrációval - külön bírálat és döntés nélkül - automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez. 

Az szerinti elektronikus tárhely dokumentumaiba a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése 

iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként a kérelmező vagy meghatalmazottja, 

továbbá a kérelmező vagy meghatalmazottja hozzájárulásával a kamarai tagsághoz kötött 

szakmagyakorlási tevékenység esetén az eljáró területi kamara elnöksége tekinthet bele. 

A tárhely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig áll a kérelmező 

rendelkezésére. 

A kérelmező a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a kérelem benyújtása előtt 

kérelmezheti a területi kamara elnökségétől. 

A kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető 

a) papír alapon (személyesen, megbízott útján vagy postai úton), vagy 

b) elektronikusan 

ba) párbeszédre épülően (online), 

bb) amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülően (offline). 

A kérelmező a kérelmet írásban - papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben 

meghatározottakon túl - benyújthatja bármely területi kamaránál. 

A területi kamara - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a beérkezett iratról hiteles 

elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de 

legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az e-rendszerbe. Az e-rendszer a kérelem 

és mellékletei feltöltésekor a kérelmezőnek automatikusan értesítést küld az ügy azonosítójáról, 

ezért az eljárás megindulásáról értesítést külön már nem kell küldeni. 
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Az eredeti iratot a szerv visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt - ha már 

benyújtásra került - minden esetben az e-rendszerben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti 

elektronikus másolatát) kell érteni. 

Ha a kérelem melléklete az eredeti dokumentum másolata, annak hitelességét a benyújtáskor az 

eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával - közjegyző vagy az iratot eredetileg kiállító szerv, 

szervezet, oktatási intézmény hitelesítése helyett - a kérelmet befogadó szerv is igazolhatja. 

A tényállás tisztázásához kétség esetén, vagy ha egyenértékűségi vizsgálat miatt szükséges a területi 

kamara titkára bekérheti az eredeti dokumentumokat is. 

A szakmagyakorló haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a területi kamarához a bejegyzett 

adataiban bekövetkezett változást. Az adatváltozásnak és a tevékenység megszüntetésének a 

bejelentésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem tartalmazza 

a) a kérelmező nevét (családi és utónév, születési családi és utónév), 

b) születési helyét és idejét, 

c) a kérelmező anyja születési családi és utónevét, 

d) a kérelmező lakcímét, 

e) a kérelem tárgyát, 

f) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének 

megnevezését, 

g) rendelkezést a kapcsolattartás módjáról. 

A kérelem - az eseti engedély iránti kérelmet kivéve - benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a 

kérelmező részletes szakmai tevékenységét, továbbá igazolni kell 

a) a szakirányú szakképzettséget, 

b) a szakmai gyakorlatot, 

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését. 

Eseti engedélyt kérhet a kérelmező 

a) a Kamtv. 1. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott esetekben, 

b) ha saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői 

feladatot ellátni, és az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló 

törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

95 / 133 

Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, 

különösen annak helyét, tárgyát és jellegét. A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell 

a) a szakirányú végzettséget, ha az azt igazoló okirat a területi kamarai nyilvántartásban nem áll 

rendelkezésre, 

b) a szakirány elvégzését, amelynek elbírálásához alkalmas különösen a leckekönyv másolata vagy 

az oklevél melléklete, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a 

területi kamara titkára a szakirány megállapítása érdekében kéri, 

c) a szakmai gyakorlatot, 

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, 

e) a hozzátartozói minőséget. 

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ÉS A HATÁROZAT TARTALMA 

Ha a kérelem hiányos, a területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő megjelölésével a 

kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel. 

A területi kamara titkára a kérelem elbírálásánál vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-

e a jogszabályban foglaltaknak, valamint a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység megfelel-e az 

engedélyezés feltételeinek. A hatóság a kérelmet visszautasítja, amennyiben a kérelem és mellékletei 

nem felelnek meg, vagy az engedély kiadását megtagadja, ha a szakmagyakorlási tevékenység 

végzésének feltételei nem állnak fenn. Amennyiben a kérelem hiánytalan, a döntést a kérelem 

beérkezésétől, ha a kérelem hiányos, az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított tizenöt 

napon belül kell meghozni és az ügyféllel haladéktalanul közölni. A területi kamara titkára a döntését 

szóban nem közölheti. 

A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az 

engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikérheti - kivéve, ha 

a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll - a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai 

gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az 

országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki. 

A területi kamara titkára a kérelemnek az Ákr. 81. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített döntésben 

ad helyt, amely az Ákr.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:  

a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot 

megalapozza, 

b) a szakmagyakorlási tevékenység szakterületének megnevezését, 

c) a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy névjegyzéki jelölését (tevékenység 1. melléklet 

szerinti betűjele, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám), 

d) az engedély - továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele mellett - határozatlan ideig 

tartó hatályát, 

e) a továbbképzési kötelezettség (ezen belül egyes esetekben jogosultsági vizsga) teljesítése 

igazolása elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást. 
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Az eseti engedélyről szóló döntést a területi kamara titkára az Ákr. 81. § (2) bekezdése szerinti 

egyszerűsített döntéssel hozza meg, amely az Ákr.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza: 

a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot 

megalapozza, 

b) a szakmagyakorlási szakterület, illetve kategória megnevezését, 

c) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét, 

d) az eseti engedély hatályát, amely - a Kamtv. 1. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével - 

legfeljebb az adott építmény használatbavételi engedélyének megadásáig, illetve a használatbavétel 

tudomásulvételéig szól, 

e) tájékoztatást az engedély hatályának meghosszabbításának módjáról, feltételéről. 

Az engedély kiadását megtagadó döntés az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően 

tartalmazza a területi kamara elnöksége véleményének indokolását. 

Jogorvoslati eljárásban az országos kamara főtitkára kikérheti a szakterület szerinti szakmai tagozat 

véleményét a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. 

BEJELENTÉS 

A bejelentés benyújtására az engedélykérelem benyújtására előírtakat kell alkalmazni. 

Az energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó bejelentésnek a külön előírásban foglaltakat kell 

tartalmaznia. 

Az illetékes területi kamara titkára a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, 

hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. 

A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül 

a) ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről 

igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti, 

b) ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése 

mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának 

jogkövetkezményeire, valamint a területi kamara a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal 

megtagadja. 

A bejelentésről készített igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

a) a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintéző nevét, 

b) a bejelentő nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

c) a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését, 

d) a bejelentés előterjesztésének napját, 

e) a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő személy nyilvántartási számát, a névjegyzéki jelét, 

f) azt, hogy a bejelentés - kivéve a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó bejelentést - 

határozatlan időre, vagy a bejelentésben meghatározott ideig szól. 
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A területi kamara titkára a bejelentő számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az 1. melléklet 

szerinti névjegyzéki jelölést ad (tevékenység szerinti betűjel, a területi kamara kódja és nyilvántartási 

szám). 

A területi kamara titkára eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg - a névjegyzéki 

jelölés hatálytalanítása mellett - a névjegyzékből törli azt, aki a bejelentésben valótlan adatközlést és 

hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely 

hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy ha a jogszabályban előírt 

feltételekkel már nem rendelkezik. 

AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS NÉVJEGYZÉK VEZETÉSE 

A területi kamara titkára az engedély megadásával, illetve a bejelentés tudomásulvételével 

egyidejűleg a szakmagyakorlót nyilvántartásba veszi, a névjegyzéki jelölést a határozattal vagy az 

igazolással közli. 

A területi kamarák - az országos kamarák által közösen működtetett, az OÉNY-nyel összekapcsolt, 

szakterületekre bontott, nyilvános elektronikus - közös névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan 

aktualizálnak a szakmagyakorlók adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettség igazolása 

alapján. 

A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben, jogszabályban előírt 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

tényét. A szakmagyakorlási tevékenységek szakterület szerinti jelölését a 266/2013. (VII. 11.) korm. 

rend. 1. és 2. melléklet szerint kell a névjegyzékben rögzíteni. 

A névjegyzék 

a) természetes személy vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (2) 

bekezdése, 

b) cég vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése 

szerinti adatokat tartalmazza. 

Az elkülönített névjegyzéken a fenti adattartalommal kell vezetni a Kam. tv.-ben meghatározott 

szakmagyakorlót. 

A névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

SZAKMAGYAKORLÁST VÉGZŐ CÉGEK NÉVJEGYZÉKE 

Ha a szakmagyakorlási tevékenységet a cég üzletszerűen gazdasági tevékenységként folytatja, akkor 

a szakmagyakorlási tevékenységet köteles bejelenteni a területi kamarának.  

A cégre vonatkozó bejelentés alapján a területi kamara meghatározott adattartalmú névjegyzéket 

vezet. 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA 
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A területi kamara titkára - külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése 

mellett - hatósági bizonyítványt állít ki a névjegyzék adataiból, a szakmagyakorlási tevékenységet 

végző személy vagy cég névjegyzéki jelöléséről, a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének 

teljesítéséről, amennyiben azt a szakmagyakorló kérelmezi. 

A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSE 

A szakmagyakorlási tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának 

a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját meg kell jelölni. A 

szüneteltetés kezdő időpontja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A 

szüneteltetés kezdő időpontját a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a kérelemben 

megjelölttől. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység nem 

végezhető. 

A szüneteltetett tevékenység - külön kérelemre - abban az esetben folytatható, ha a 

szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a kötelező 

továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja. 

Tervező műszaki ellenőri cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki 

ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet. 

Beruházási tanácsadói cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki ellenőri 

jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet. 

TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ÉS A JOGOSULTSÁGI VIZSGA 

TOVÁBBKÉPZÉS 

A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – eseti kivételekkel - köteles továbbképzést 

teljesíteni. 

A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló 

és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy. 

A továbbképzés típusa 

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai, 

b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai 

továbbképzés. 

A szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt a beszámolóval végződő kötelező 

továbbképzést kell teljesítenie. 

A továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi 

szakmagyakorlási tevékenység esetén. 

Az országos kamara a továbbképzések szervezésére egy vagy több szakértői testületet működtet. A 

szakértői testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el. A szakértői 

testületbe egy tagot a miniszter delegál. 
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A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA 

A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az 

ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszternek mutatja be. Az 

oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi. 

A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját 

hatáskörben, szabályzatban állapítják meg. 

A kötelező továbbképzést az országos kamara által - a miniszter egyetértésével - elfogadott oktató 

tarthatja. 

A kötelező továbbképzés formája lehet 

a) internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy 

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel. 

A kötelező továbbképzésben a továbbképzési időszak alatt egy, továbbképzési formát kell teljesíteni, 

ahol a b) pont szerinti oktatás összességében nem haladhatja meg a nyolc tanórát. 

A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA 

A továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az országos kamara feladata. 

A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma 

alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes 

továbbképzési ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a kamarai nyilvántartás szolgál. A 

névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló kötelezhető a részére kiállított és átadott 

igazolások bemutatására egyeztetés céljából. 

A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a jogosultság - területi kamara 

titkára által hivatalból történő - szerinti tevékenység megtiltását vonja maga után mindaddig, amíg a 

szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig. 

A JOGOSULTSÁGI VIZSGA ÉS A BESZÁMOLÓVAL VÉGZŐDŐ KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS 

A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (a továbbiakban: beszámoló) 

célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a 

szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal. 

Az energetikai tanúsítói jogosultság kivételével a jogosultság megállapítását követő egy éven belül a 

szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie a 39.-ban foglaltak szerint. 

A jogosultsági vizsgát és a beszámolót az országos kamara szervezi és bonyolítja le. A jogosultsági 

vizsga és a beszámoló vizsga szakértői testülete legalább három- és legfeljebb öttagú testület. A 

vizsga szakértői testülete elnökből és tagokból áll. A vizsga szakértői testülete egy tagja a miniszter 

által megbízott személy. A vizsga szakértői testülete további tagjait az országos kamara bízza meg. A 

vizsga szakértői testülete ügyrendjét maga állapítja meg. 
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A jogosultsági vizsga és a beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17 

000 forint, a szakterületi rész díja 17 000 forint. A jogosultsági vizsga és a beszámoló 

eredménytelenség esetén ismételhető. A javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a 

jogosultsági vizsga díjával azonos. 

A jogosultsági vizsga, a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a vizsgát 

szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára. 

A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt 

venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző 

második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj 

összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül. 

A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános része alól a vizsga szakértői testülete az ügyrendjében 

meghatározott módon felmentést ad, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen 

tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye 80%-ban 

megegyezik az általános rész követelményrendszerével. A jogosultsági vizsga szakterületi része alól 

felmentés nem adható. A felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr az általános építmények 

építési műszaki ellenőri, szakági építési műszaki ellenőri szakterületeken mentesül a beszámoló alól, 

ha építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvánnyal rendelkezik. 

A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános és szakterületi részből áll. A jogosultsági vizsga és a 

beszámoló formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgára a 50-70%-os írásbeli vizsga eredmény 

esetén kerül sor. 

A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra elektronikusan a vizsgát és beszámolót szervező országos 

kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezés módja a kamara honlapjáról letölthető jelentkezési lap 

elektronikus kitöltésével és a kamarának történő továbbítással történik. A jelentkezőt a jogosultsági 

vizsga és a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. 

A vizsga és a beszámoló helyszínén a vizsga és a beszámoló megkezdése előtt meg kell állapítani a 

vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga és beszámoló szabályairól. A 

vizsgázó és a beszámoló köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó és a beszámoló 

segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga képletgyűjteménye 

kivételével. 

A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező 

ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll: 

a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az Étv. 

alapismerete, a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen 

aa) a településrendezési szabályok, követelmények, 

ab) az építési folyamat, 

ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények, 

ad) szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására 

vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok, 

ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok, 

af) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények, 
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b) a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai 

követelmények, érvényesség), 

c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek, 

d) az örökségvédelem, 

e) a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a kamarai etikai-fegyelmi eljárás 

ismerete. 

A beszámoló szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező 

ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll: 

a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételeinek, 

szabályainak, 

b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó 

ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, 

díjszámítás), 

bb) vonatkozó szabványok, 

bc) az építési hulladék kezelésének, 

bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények, 

be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek, 

bf) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményeinek, 

c) a településtervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a 

szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények 

ismerete. 

A jogosultsági vizsga szakterületi része az energetikai tanúsítói jogosultság esetén az alábbi 

ismeretkörökből áll: 

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya, 

b) a belső környezet kritériumai (hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, 

világítás), 

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek 

energiaigényének számítási módszerei, 

d) az épületgépészeti (fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási) rendszerek 

azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény 

számítása, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési 

tanácsok, 

e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere), 

f) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása, 

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező 

meghatározása, 
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h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai, 

i) a tanúsítás dokumentálása. 

A jogosultsági vizsga és a beszámoló időtartama 120 perc. 

(A vizsga és a beszámoló kérdéseit a vizsgaszervező kamara - a miniszter egyetértésével - állítja össze 

és a honlapján, valamint az e-epites.hu portálon közzéteszi. A vizsgán és a beszámolón ezek közül 

azok a kérdések szerepelnek, amelyeket a vizsga szakértői testülete állít össze. 

Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető, azonban a vizsgának 

és a beszámolónak nem kötelező előfeltétele. 

A jogosultsági vizsga, a beszámoló követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések 70%-át 

helyesen válaszolta meg. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga, beszámoló eredménytelen, szóbeli 

vizsgára vagy beszámolóra a vizsgázó, a beszámoló nem bocsátható, az írásbeli vizsgát vagy a 

beszámolót ismételni köteles. 

Az 50-70% közötti eredmény esetében a vizsgázó vagy beszámoló szóbeli vizsgát vagy beszámolót 

tesz. 

A vizsga szakértői testülete értékeli az írásbeli dolgozatokat. Az írásbeli értékelés befejezését 

követően a szakértői testület kihirdeti a szóbeli vizsgára vagy beszámolóra kötelezettek névsorát és a 

szóbeli vizsga vagy beszámoló időpontját, amely lehet ugyanaz a nap is. 

A szóbeli vizsgán vagy beszámolón a vizsgázó vagy beszámoló további kérdést kap, melyre külön 

felkészülési idő nélkül válaszolnia kell. A vizsga szakértői testülete bármelyik tagja kiegészítő 

kérdéseket tehet fel a vizsgázónak. 

Az összesítő értékelő lapot és a jegyzőkönyvet a vizsga szakértői testülete minden tagja a helyszínen 

köteles aláírni. Az értékelést követően hozott szakértői testületi döntés alapján történik a nyilvános 

eredményhirdetés. 

(A jogosultsági vizsga és a beszámoló letételét a vizsgaszervező igazolja, külön kérelem nélkül 

gondoskodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

EGT-ÁLLAM SZOLGÁLTATÓIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS 

A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére 

jogosult szolgáltató, Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás 

keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben 

meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik. 

A Szolgtv. szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló 

szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles 

az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész 

Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente 

kell megtenni. 
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A kijelölt területi kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített 

közhiteles nyilvántartást vezet. 

A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell: 

a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését, 

b) a szakmai képesítést igazoló okiratot, 

c) a tagállami állampolgárság igazolását, 

d) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét, 

e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából 

jogszerűen letelepedett valamely tagállamban, továbbá 

f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs 

eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától. 

Az elkülönítetten vezetett közhiteles névjegyzéket vezető kijelölt területi kamara ezen névjegyzékből 

törli azt a személyt, aki a külön jogszabály szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem 

teljesíti. 

Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás 

Valamely tagállam állampolgára a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítésének 

elismerése iránti kérelmével egyidejűleg nyújtja be a Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti 

és Pest Megyei Mérnöki Kamarához. 

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban: 

a) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles 

másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre, 

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét, ha a kérelmező 

kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása 

érdekében kéri, 

c) az építészeti tervezési szakterületen tevékenységet megkezdő személyek kérelme kivételével a 

jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását, 

d) a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a küldő vagy származási 

országbeli jogosultságára vonatkozó igazolást, beleértve a szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, 

szakirányát, teljesítésének helyét, időtartamát. 

A kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakmai képesítés elismeréséről 

szóló, véglegessé vált határozatával együtt haladéktalanul megküldi a hatáskörrel rendelkező területi 

kamarának. A területi kamara a megküldött iratok alapján 

a) az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, 

vagy 

b) az engedély kiadását és a névjegyzékbe vételt megtagadja. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

104 / 133 

HARMADIK ORSZÁG SZOLGÁLTATÓI 

Harmadik országbeli szolgáltatók számára jogosultság az e rendeletben foglaltak szerint, viszonosság 

alapján állapítható meg. 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

KÖZÖS SZABÁLYOK 

A területi kamara titkára a szakmagyakorlóval szemben hatósági eljárást folytat le, és 

jogkövetkezményt állapít meg 

a) a Kamtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzések alapján, 

b) a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának jogerős döntése alapján, 

c) az Épelj. 66. § (2) és (3) bekezdése szerinti megkeresésre, 

d) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei hiánya esetén, 

e) az energetikai tanúsítványok tekintetében a független ellenőrzési rendszert működtető szerv 

kezdeményezésére. 

A területi kamara titkára c) pont szerinti megkeresésre jogkövetkezményt állapít meg, és ezzel 

egyidejűleg a döntése megküldése mellett a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység 

esetén a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen. 

A jogkövetkezményt megállapító területi kamara titkára a döntését az OÉNY e-szankció 

alkalmazásban rögzített jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-rendszerben. 

Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az e-szankció elektronikus alkalmazásban 

történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 

a beérkezést követő munkanapon elvégezni. 

A jogkövetkezményeket megállapító döntés meghozatala előtt a területi kamara titkára minden 

esetben köteles ellenőrizni, hogy e-szankció alkalmazással rögzített adatállományban, az adott 

szakmagyakorlóval szemben jogkövetkezmény 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 vagy szerv állapította meg. 

Az e rendelet alapján megállapított bírság összege - egy éven belüli ismételt bírságolandó 

szabálytalanság esetén - az előzőleg megállapított bírság 150%-ánál kevesebb nem lehet. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó 

jogszabályok, szakmai szabályok megsértése miatt - hatáskör hiányában vagy kormányrendeletben 

előírt esetekben - az OÉNY e-szankció elektronikus alkalmazás használatával köteles elektronikus 

úton megkeresni a névjegyzéket vezető területi kamarát. A területi kamara, az elektronikus 

megkeresés alapján, harminc napon belül köteles eljárást indítani a szakmagyakorlási tevékenységet 

folytató ellen, és az eljárást lezáró döntéséről a megkereső hatóságot az OÉNY e-szankció 

elektronikus alkalmazás használatával elektronikus úton értesíteni. 
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JOGKÖVETKEZMÉNYEK TÍPUSAI 

A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót: 

a) ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

b) ha az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti, 

c) ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be, 

d) ha a kamara első ízben állapít meg olyan kisebb szabálytalanságot, pontatlanságot, számítási 

vagy felmérési hibát, tartalmi hiányosságot, amely nem befolyásolta érdemben a szakmai 

tevékenység, vagy a szakvélemény eredményét, 

 f) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-műszaki tartalmú dokumentáció esetén 

megkeresésre. 

A területi kamara titkára 

a) a szakmagyakorlót 20 000 forint bírsággal sújtja, ha az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat 

a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, 

b) az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a 

felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az összeférhetetlenségi szabályok megsértése 

miatt bírsággal sújtja, melynek mértéke 100 000 forint összegezve a számított építményérték 20 

millió forintot meghaladó részének 0,5%-val, de legfeljebb 300 000 forint. 

A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell 

megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre 

halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra. 

A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását 

a) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság - az építésfelügyeleti bírságról 

szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletben foglalt táblázat 13. 

pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével - három éven belül legalább kettő 

alkalommal véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

b) legfeljebb egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság - az R2. 1. mellékletben foglalt 

táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével - egy éven belül kettő 

alkalommal véglegessé vált döntésével bírsággal sújtotta, 

c) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletben foglalt 

táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt véglegessé vált döntésével 

építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

d) ha a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a 

szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor annak időtartamáig, 

e) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig, 

f) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt 

kötelezettségét a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti, 
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g) legfeljebb egy év időtartamra, ha a szakmai tevékenység folytatásához szükséges jogosultság 

szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai tevékenységet, 

h) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség 

teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben. 

A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg 

törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha 

a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, 

amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé, 

b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik, 

c) a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt 

feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett 

ellenőrzés igazolja, 

d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőt követően sem 

teljesíti, 

e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint 

kizárták, 

f) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában 

meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten véglegessé vált döntésével 

építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, 

maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott, 

g) a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt végez 

szakmagyakorlási tevékenységet, 

h) az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés h) pontja szerinti felfüggesztő határozat véglegessé 

válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, 

i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

megállapítja, hogy a korábban egyszer már a 45/A. (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott 

energetikai tanúsító által készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől. 

Ha a névjegyzékből való törlésre a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor, a 

jogosultság csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető. 

Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből 

való törlésre került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé 

válásától számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel. 

A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz 

évig őrzi meg. 

Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási 

tevékenységének megtiltásáról, névjegyzéki törléséről, illetve a 33. (1) bekezdésében említett 

szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék 

vezetését végző szervvel is közli. 
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Az ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, mint független ellenőrző szervezet 

a feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az energetikai tanúsítvány kiállítóját, ha 

a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a tényszerű állapottól. 

A tanúsító a feltárt hibát a korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával 

köteles javítani. A javítás során a javításkor hatályos jogszabályok és a javításkor érvényes műszaki 

állapot szerint kell végezni a tanúsítást. 

Az elkészített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az építésiengedély-kérelem, az annak 

módosítására irányuló kérelem vagy az egyszerű bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes 

szabályoknak megfelelőn 

a) el kell készítenie az R1. 2. melléklet 2.16. pontjában meghatározott követelmények 

teljesülésének igazolását, továbbá 

b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti 

összefoglaló lapján. 

A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától 

a) lakóépületek esetén tizenöt napon, 

b) egyéb esetben harminc napon 

belül javítani. 

A tanúsító a javítás után nyolc napon belül megküldi a javított hiteles tanúsítványt a tanúsítvány 

megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e a 

határozatában foglaltaknak. 

Ha a tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsítvány 

kiállításáról az e szabályok betartása mellett. 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállítójára, ha az 

a) a tanusítvány javításáról nem gondoskodott, 

b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a jogszabályban foglaltaktól, vagy a tanúsítványa 

nem tényszerű, vagy 

c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki. 

A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mérlegelése alapján, 

tanúsítványonként a tanúsítványban meghatározott hasznos alapterületre vetítve 

a) 150 m2 alatt legfeljebb 100 000 forint, 

b) 150 m2 fölött legfeljebb 200 000 forint 

lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani. 

 bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni, 

a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás 

egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részletfizetés legfeljebb 1 év időtartamra 

engedélyezhető. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

108 / 133 

A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot 

megállapító szervezet részére. 

A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot közölni kell a tanúsító nyilvántartó névjegyzéket 

vezető szervvel. 

Ha tanúsító nem fizeti meg a határidőre a bírságot, a független ellenőrző szervezet kezdeményezi a 

névjegyzéket vezető szerv titkáránál, hogy a tanúsító jogosultságát a kötelezettség teljesítéséig 

függessze fel. 

Bírság a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a jogszabálynak nem megfelelő tanúsítványról 

való tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a tanúsítvány kiállításától számított 

tíz éven belül szabható ki. 

 

A BÍRÓSÁGI ÉRTESÍTÉSSEL ÉS A NEMFIZETÉSI JELZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

A területi kamara titkára az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés beérkezésétől 

számított nyolc napon belül 

a) tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről, 

b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy hatvan napon belül igazolja 

ba) a fizetés megtörténtét, vagy 

bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban 

annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége 

nincs, valamint 

c) tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett 

tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát. 

A bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha a kamara tudomására jut olyan egyéb jogerős 

bírósági ítélet (külföldi, választott bírósági), vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon 

adatokat tartalmazza, mint az értesítés. 

Az építészeti-műszaki tervező 

a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött 

egyezséggel, 

b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással, 

c) teljesítésigazolással, vagy 

d) a TSZSZ szakvéleményével 

igazolva írásban bejelentheti a területi 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 (a továbbiakban: nemfizetési 

jelzés). 
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Ha a nemfizetési jelzés hiányos, a területi kamara annak beérkezésétől számított nyolc napon belül - 

harminc napos póthatáridő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett - hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt. A hiánypótlás elmaradása esetén a kamara nyolc napon 

belül értesíti a bejelentőt a beadvány elutasításáról. 

A területi kamara a nemfizetési jelzés beérkezésétől - hiánypótlás esetén a pótlástól - számított nyolc 

napon belül 

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről, 

b) felhívja a fizetésre kötelezettet, hogy hatvan napon belül igazolja 

ba) a fizetés megtörténtét, vagy 

bb) hogy a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú 

bírósági eljárásban a díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági 

határozatot hoztak, valamint 

c) tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett 

tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát. 

Ha a díjfizetésre kötelezett hatvan napon belül nem igazolja a meghatározottakat, a területi kamara a 

határidő lejártát követő nyolc napon belül az Ákr. szerinti határozatot hoz a tevékenység 

folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztéséről. 

A (felfüggesztés megszűnik az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés vagy alvállalkozói 

nemfizetési jelzés alapjául szolgáló díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásakor. Amennyiben 

az építészeti-műszaki tervező a felfüggesztési határozat véglegessé válásától számított hat hónapon 

belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, a kamara az engedély visszavonásával 

egyidejűleg törli a névjegyzékből. 

A területi kamara titkára felfüggeszti az energetikai tanúsító jogosultságát, ha a bírságot határidőre 

nem fizeti meg, valamint erről az OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A felfüggesztés addig marad 

hatályban, amíg a tanúsító a bírság megfizetését nem igazolja a területi kamara titkárának. A bírság 

megfizetésének megtörténtéről a területi kamara titkára értesíti az OÉNY üzemeltetőjét. 

 
III/5. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
alapján 

 

A rendelet hatálya az 1-3. mellékletben felsorolt sajátos építmény (a továbbiakban: sajátos építmény) 

építésügyi hatósági eljárására és az annak lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi 

követelményeire, valamint a sajátos építmény építésügyi hatósági ellenőrzésére és kötelezési 

eljárásaira terjed ki. 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLY ÉS A BEJELENTÉS 

A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez 

a) az 1-2. mellékletben felsorolt sajátos építmények tekintetében a bányafelügyelet engedélye, 

vagy 
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b) a 3. mellékletben felsorolt sajátos építmények tekintetében a bányafelügyelethez történő 

bejelentés megtétele szükséges. 

Építésügyi hatósági engedélyek: 

a) az elvi építési engedély, 

b) az építési engedély, 

c) a használatbavételi engedély, 

d) a fennmaradási engedély, 

e) a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély, és 

f) a bontási engedély. 

Az építtető a 2. mellékletben meghatározott sajátos építmények esetében az b) és f) pontban foglalt 

engedélyt és a műszaki üzemi terv jóváhagyását együttesen is kérelmezheti. 

(Ha a bányászatról szóló törvény eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó 

eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési 

határidő 35 nap. 

AZ ÉPÍTÉSI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

Az elvi építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedély 

megadásához, valamint a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési 

tevékenység végzéséhez az építési tevékenységgel érintett ingatlan tekintetében az építési 

jogosultságot igazolni kell. 

Az építési jogosultság különösen a következő okiratokkal igazolható: 

a) az építtető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az érintett 

földrészlet tekintetében az építtető tulajdonjogának fennállására vonatkozó nyilatkozatával, vagy 

tulajdonilap-másolattal, 

b) jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozattal, 

c) nem az építtető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az 

ingatlan tulajdonosának, közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló 

nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal, 

d) társasház esetében közgyűlési határozattal vagy 

e) szövetkezet esetében a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával. 

Nem kell az építési jogosultságot igazolni, ha az e rendelet hatálya alá tartozó sajátos építményt a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vagy közterületen helyezik el. 

A TERVEZŐI NYILATKOZAT TARTALMA 

A tervezői nyilatkozat tartalmazza 

a) a felelős tervező és a szakági tervező nevét, címét és tervezői névjegyzéki számát; 
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b) az általuk tervezett építési tevékenység, és műszaki tervdokumentáció megnevezését, az 

építtető nevét, megnevezését; 

c) a tervezett építési tevékenység 

ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, mélyműveléses bánya esetében a bányatelek 

védnevét, a bányamező megnevezését és a vágat elnevezését, 

cb) rövid leírását, jellemzőit, 

cc) környezetének meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, és 

d) a megnevezett tervezők aláírását. 

A tervezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy 

a) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű 

és eseti előírásoknak, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e, 

c) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy 

számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 

d) az adott tervezési feladatra azonos méretezési módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljeskörűen alkalmazta, és 

e) a sajátos építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel a létesítménnyel 

szemben támasztott általános követelményeknek. 

A tervezőnek dokumentált egyeztetést kell lefolytatnia az érintett közmű és vasútvonal 

üzemeltetőjével, valamint a közút kezelőjével (a továbbiakban együtt: közösségi szolgáltató) a 

tulajdonukban, kezelésükben vagy üzemeltetésükben lévő közmű és építmény rendeltetésszerű 

használata, védelme érdekében indokolt feltételekről. Az egyeztetésekről készült dokumentumokat a 

tervezői nyilatkozathoz csatolni kell. 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLY HATÁLYA 

A végleges elvi építési engedély egy évig hatályos, amely nem hosszabbítható meg. A végleges 

építési, bontási és rendeltetésmegváltoztatási engedély két évig hatályos. A végleges 

használatbavételi vagy fennmaradási engedély határozatlan ideig hatályos. 

Az építési vagy a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély hatályát veszti, ha véglegessé 

válásától számított két éven belül  

a) az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy 

b) az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül a sajátos 

építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. (a sajátos építményre 

fennmaradási engedély kérhető.) 

A bontási engedély hatályát veszti, ha véglegessé válásától számított két éven belül  

a) az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát a (4) bekezdés szerint nem 

hosszabbították meg, vagy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200053.kor#lbj15id940c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200053.kor#lbj16id940c
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b) az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül nem 

fejezték be. 

A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési, a rendeltetés 

megváltoztatására irányuló vagy a bontási engedélyt a hatályának lejárta előtt előterjesztett 

kérelemre egy évvel meghosszabbítja, ha az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező 

hatósági előírások nem módosultak, vagy ha a módosítások az engedély tartalmát nem érintik. Az 

engedély több alkalommal is meghosszabbítható, de a hosszabbítások együttes időtartama a tíz évet 

nem haladhatja meg. 

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK 

AZ ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

Az építési vagy a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély iránti kérelem benyújtása előtt az 

építtető a településrendezési előírások teljesíthetőségével, továbbá a kulturális örökségvédelmi, 

természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédelmi, tűzvédelmi, 

valamint a sajátos építmény elhelyezésével, kialakításával, a műszaki, geometriai jellemzőivel, új 

rendeltetése megvalósíthatóságával kapcsolatos műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából 

elvi építési engedélyt kérhet. 

Az elvi építési engedélynek még túl tartalmaznia kell a sajátos építmény rövid leírását. 

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

Az építési engedélyt az elvégezni kívánt építési tevékenység egészére kell kérni. 

Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépítendő 

sajátos építményekre szakaszonként külön-külön is lehet építési engedélyt kérni, illetve bejelentést 

tenni. 

A sajátos építményekkel kapcsolatos műszaki biztonsági szabályzatban előírt követelményektől eltérő 

műszaki megoldásra irányuló kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel együtt kell 

előterjeszteni. 

Ha az építési tevékenység felelős műszaki vezetője az építési engedély iránti kérelem 

előterjesztésekor még nem ismert, az építési engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az 

építtetőnek a kivitelező felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését, az építési 

tevékenység megkezdése előtt nyolc nappal be kell jelentenie a bányafelügyeletnek. A bejelentés 

elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a bányafelügyelet az építési munkák végzését felfüggeszti. Ezt 

kell alkalmazni a felelős műszaki vezető személyében bekövetkező változás esetében is. 

Az építési engedélynek a még tartalmaznia kell: 

a) *  a sajátos építmény helyét, helyrajzi számát, megnevezését és rendeltetését, mélyműveléses 

bánya esetében a bányatelek védnevét, a bányamező megnevezését és a vágat elnevezését, továbbá 

a sajátos építmény biztonsági övezetének mértékét, 

b) az építési tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírását, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200053.kor#lbj22id940c
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c) az esetleges próbaüzemre vonatkozó feltételeket, továbbá szállító-elosztó vagy célvezeték 

próbaüzemi feltételei között annak előírását, hogy a vezeték biztonsági övezetével érintett 

ingatlantulajdonosokat a vezeték gáz alá helyezéséről annak megtörténtét megelőzően 8 nappal 

korábban értesíteni kell, 

d) a sajátos építményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem kötelező 

benyújtására vonatkozó felhívást, 

e) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az 

arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői 

fedezetkezelő közreműködése kötelező-e. 

Az építtető csak a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatónak nyilvánított építési engedély és az 

ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély 

hatályának időtartama alatt építkezhet. 

Az építtető jogutódja az építési engedély alapján jogosított építtető helyébe léphet, köteles azonban 

a jogutódlást - annak megfelelő igazolása mellett - az építési tevékenység megkezdése vagy 

folytatása előtt írásban a bányafelügyeletnek bejelenteni. 

Ha a bányafelügyelet az építési engedélyt kiadja, annak végrehajthatóvá válásának napját követő 8 

napon belül az engedélyezésre benyújtott műszaki tervdokumentáció egy záradékolt példányát az 

irattárában helyezi el, egy példányát az építtetőnek kiadja. 

A fentiekben nem szabályozott esetekben a bányafelügyelet a műszaki tervdokumentáció egy 

példányát visszatartja és a további példányait az építtetőnek kiadja. 

A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

Az építési engedélyhez kötött sajátos építmény - az 1. melléklet 1.1. és 4.2. pontjában felsorolt 

sajátos építmények kivételével - csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba és 

üzemeltethető. 

Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az építési engedély szerinti egyes 

megvalósulási szakaszokban megépített sajátos építményekre vagy a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra önmagukban alkalmas sajátos építményrészekre önállóan is lehet használatbavételi 

engedélyt kérelmezni, illetve bejelentést tenni. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez még mellékelni kell: 

a) az üzemeltető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, 

b) a főbb műszaki-biztonsági jellemzőket; robbanóanyag-raktár esetében a tárolható 

robbantóanyag mennyiségét, továbbá - szükség szerint - javaslatot az üzemeltetés különös 

feltételeire, 

d) *  az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, ha a kivitelezés során a végleges építési 

engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól, valamint az ezek alapján 

készült kivitelezési tervektől építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel 

eltértek, 

A bányafelügyelet a használatbavételi engedélyt megadja, ha 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200053.kor#lbj26id940c
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a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá 

engedélyezett eltérésnek megfelelően végezték el, és 

b) a sajátos építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van. 

A használatbavételi engedélynek még tartalmaznia kell: 

a) az építési engedély számát és keltét, 

b) a sajátos építmény helyének, helyrajzi számának és rendeltetésének megjelölését, megállapítva 

a használat főbb műszaki, biztonsági jellemzőit, mélyműveléses bánya esetében a bányatelek 

védnevét, a bányamező megnevezését és a vágat elnevezését, 

c) a biztonsági övezet és a védőtávolság mértékét és esetlegesen a kapcsolatos idegen 

ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat, 

d) a használatbavétel hatósági feltételeit, 

e) a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok megszüntetése 

érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést határidő tűzésével, 

f) ha a sajátos építmény megépítése révén az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 

tartalmában változást eredményez, figyelmeztetést arra, hogy a használatbavételi engedély közlését 

követően az építtető köteles - az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából - a megvalósult állapotról 

változási vázrajzot és mellékleteit az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani, és 

g) szállítóvezeték esetében a szolgalom alapításának határidejét, 

h) *  robbanóanyag-raktár esetében a robbanóanyag-tárolás feltételeit. 

BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

A sajátos építmény bontására vonatkozó engedélyezési eljárás a sajátos építmény tulajdonosának 

kérelmére indul. 

A bontási engedély sajátos építményrészre is kérhető. 

Új sajátos építmény építése esetén a bontási és építési eljárás egy eljárás keretében is lefolytatható. 

A sajátos építmény bontására irányuló kérelemhez még mellékelni kell: 

a) a bontási technológia leírását, 

b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó helyszínrajzot és 

c) a megszűnő sajátos építmény hiányában bekövetkező helyzet biztonsági elemzését. 

Mélyműveléses bánya föld alatti sajátos építményei esetében a kérelemhez kizárólag a 

fentiek b) és c) pontjában foglaltakat, a műszaki tervdokumentációt és a szükséges műszaki 

intézkedések leírását kell mellékelni. 

A bontási engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a bontásra kerülő sajátos építmény megjelölését, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200053.kor#lbj30id940c
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b) a munkálatok végzéséért felelős műszaki vezető nevét, címét, 

c) a környezet rehabilitáció során történő kialakításának főbb paramétereit, 

d) a tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírását, és 

e) az engedélytől eltérő végrehajtás szankcionálási lehetőségére való figyelemfelhívást. 

Ha a bontási tevékenység felelős műszaki vezetője a bontási engedély iránti kérelem 

előterjesztésekor még nem ismert, a bontási engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az 

építtetőnek a kivitelező felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését, a bontási 

tevékenység megkezdése előtt nyolc nappal be kell jelentenie a bányafelügyeletnek. A bejelentés 

elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a bányafelügyelet a bontási munkák végzését felfüggeszti. 

A fentieket kell alkalmazni a felelős műszaki vezető személyében bekövetkező változás esetében is. 

A bontási tevékenység befejezését az építtető 8 napon belül köteles bejelenteni a 

bányafelügyeletnek. 

A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

A tervezett építési tevékenység műszaki tervdokumentációját a tervezett sajátos építmény helyének, 

környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jellegének, a tervfajtának, valamint 

az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő tartalommal és részletezettséggel, magyar 

nyelven kell összeállítani. 

A műszaki tervdokumentációban az építési szakmai követelmények teljesítését a vonatkozó 

szabványok alkalmazása hiányában azokkal legalább egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával 

kell igazolni. 

A műszaki tervdokumentációt aláíró-címlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A 

címlap az engedélyezés tárgyát képező építési tevékenység megnevezésén túl tartalmazza az építtető 

nevét vagy megnevezését és a tervező nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett 

minden tervező nevét, a tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű eredeti aláírását. 

Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell: 

a) a tervezett építési tevékenység megnevezését, az építmény rendeltetését, 

b) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, 

c) az adott tervrajz megnevezését és méretarányát önálló ábránként, 

d) a tervező vagy tervezők nevét, tervezői névjegyzéki számát és aláírását, 

e) a tervlap elkészítésének időpontját, és 

f) az építésügyi hatósági engedélyt kérelmező nevét. 

A műszaki tervdokumentáció tervrészei: 

a) a sajátos építmény általános műszaki leírása, 

b) a terület-előkészítési munkák műszaki tervei, 
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c) a sajátos építményt, és a biztonsági övezetével érintett ingatlanokat tartalmazó, az ingatlanügyi 

hatóság által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, 

továbbá földalatti és külszíni bányászati sajátos építmény esetében a bányatérképek 

méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló rendelet szerinti 

bányaművelési térkép, 

d) az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta hálóval ellátott helyszínrajz, 

e) a technológiai berendezések tervei és tervrajzai, 

f) a közlekedés, a közművek, az energiaátvitel, az adatátviteli és kommunikációs rendszer hálózata, 

valamint ezek kapcsolatainak tervei, 

g) a műszaki- és munkabiztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi 

előírások érvényesítésének ismertetése, a sajátos építmény környezetbe illeszkedésének módja, 

és 

h) a tervezett próbaüzem tervei, a próbaüzem szükségességének indokolása. 

Az általános műszaki leírásnak tartalmaznia kell a sajátos építmény főbb adatait és rendeltetését, a 

technológia főbb, meghatározó berendezéseit, a technológiai folyamat leírását, a termelésirányítás 

rendszerét és műszerezettségét, az irányítástechnikai berendezéseket, a belső anyagmozgatást, a 

várható veszélyek ismertetését, valamint a sajátos építményen belül elhelyezésre kerülő, nem 

technológiai célú berendezések leírását. 

A terület előkészítési munkák terveiben ismertetni kell a kivitelezéshez szükséges tereprendezési, 

bontási és földmunkákat. Ennek keretében kell részletezni a vizek medrét és a vízi létesítményeket 

érintő, szükségessé váló keresztezések, átalakítások és egyéb beavatkozások munkáit is. 

A technológiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a közlekedés, a közművek, az 

energiaátvitel, az adatátviteli és kommunikációs rendszer hálózata kapcsolatainak terveit olyan 

részletességgel és méretarányban kell elkészíteni, és annyi magassági adattal kell kiegészíteni, hogy 

azok alapján elrendezésük, kialakításuk egyértelműen megállapítható legyen. 

1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelete  

A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények 

A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:  

1.1. Kutatóépítmények:  

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,  

1.1.2. kutatótáró.  

1.2. A külszíni bányászat építménye:  

1.2.1. külszíni bányavasút. 

 1.3. Földalatti bányászat építményei:  

1.3.1. külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtősakna, táró, vágat),  
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1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.  

2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:  

2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,  

2.2. kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet,  

2.3. kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték az átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó 
gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás, 

 2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére 
szolgáló technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,  

2.5. szénhidrogén szállítóvezeték és azok alkotórészei, valamint tartozékai,  

2.6. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.  

3. Gázipari sajátos építmények: 

3.1. földgáz-célvezeték és a zártkerti ingatlanokon kívüli 250 métert meghaladó külterületi földgáz-
elosztóvezeték, valamint tartozékai, az egy külterületi ingatlant ellátó leágazó vezeték kivételével, 
3.2. propán-bután töltő és tároló telep technológiai egységeivel, 

 3.3. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei és tartozékai.  

4. Egyéb sajátos építmények:  

4.1. az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény, amely 4.1.1. földtani kutatást szolgálja,  

4.1.2. a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgálja, vagy  

4.1.3. nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához 
szükséges, és amelynek telephely vizsgálati és értékelési programját jóváhagyták, vagy ahhoz a 
feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a földtani, műszaki biztonsági és bányászati szakkérdések 
tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást adott,  

4.2. a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 120 métert meghaladó 
mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti 
berendezések kivételével, 

4.3. polgári felhasználású robbanóanyag raktára,  

4.4. építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő építmény, 

 4.5. szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő csővezeték-hálózat és ennek 
tartozékai, 

4.6. a koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának 
építményei az erőművi berendezések kivételével,  

4.7. a föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények. 

 

2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez 
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A bányászatról szóló törvény szerinti műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás keretében 

engedélyezhető sajátos építmények 

1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények: 

1.1. Kutatóépítmények:  

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,  

1.1.2. kutatótáró.  

1.2. A külszíni bányászat építménye:  

1.2.1. külszíni bányavasút.  

1.3. Földalatti bányászat építményei:  

1.3.1. külszínre nyíló akna, lejtősakna, táró, vágat,  

1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.  

2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:  

2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,  

2.2. kőolaj- és földgázbányászati kút és kútkörzet,  

2.3. kőolaj- és földgázbányászati mezőbeli csővezeték (kút- és gerincvezeték) a hozzá tartozó gáz-, 

olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás,  

2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére 

szolgáló technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,  

2.5. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.  

3. Bányászati hulladékkezelő építmény.  

4. A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények. 

 

3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez 

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek 

 
1.1. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt 
technológiai építményi csővezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgáz elosztó- és célvezeték, 
valamint az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a meglévő 
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biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő azonos vagy 
alacsonyabb nyomásfokozatúra történő kiváltása, ha az engedélyezettel azonos vagy korszerűbb 
műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel bír.  
1.2. A 400 méter mélységet meg nem haladó mélyfúrás, a kutatóakna és a kutatóárok létesítése. 
1.3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások bontása (felszámolása, tömedékelése) 
amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy 
radioaktív érctestet.  
1.4. A kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött 
építmény.  
1.5. Személyszállításra szolgáló építmény.  
1.6. Földalatti bányászat építményei:  
1.6.1. főszellőztetést, a főszellőztető légáram fűtését és hűtését szolgáló építmény,  
1.6.2. tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására 
szolgáló bányabeli raktár,  
1.6.3. a 2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményű bányabeli villamos energiát elosztó, 
átalakító és kapcsoló állomás.  
1.7. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban 
használt technológiai rendszeren történő felújítás, átalakítás, módosítás.  
1.8. A propán-bután elosztóvezeték, az elosztóhálózatba történő betáplálását biztosító 
tartálypark tartozékaival és alkotórészeivel.  
1.9. A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 120 métert meg nem 
haladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az 
épületgépészeti berendezések kivételével.  
2. A 34. § alapján összevont bejelentéshez kötött építési tevékenység:  
2.1. Gázelosztó-vezeték belterületen, zárkerti ingatlanokon és 250 méteres hosszig külterületen 
történő építése.  
2.2. Üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy külterületi ingatlan gázellátását biztosító 
leágazás építése.  
2.3. Nyomásszabályozó állomások főelemeinek - fő gázáramlásba épített elzáró szerelvények, 
nyomásszabályozó berendezés és tartozékai, biztonsági lefúvató és gyorszár - cseréje, ha az új 
elem az eredetivel megegyező funkciójú, nyomásfokozatú, illetve teljesítményű. 
 
III/6. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi 
követelmények minimális szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet alapján 
 

A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális 

szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet alkalmazásában:  

a)  ásványt kutató és kitermelő üzem az az üzem, amelynek tevékenysége az ásványi 
nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, illetve az ehhez kapcsolódó 
tevékenység, valamint a kitermelt ásványi nyersanyag előkészítése (elsődleges 
feldolgozása);  

b)  munkaterület az a teljes terület, amely magában foglalja  

ba) az ásványt kutató és kitermelő üzemet, a fő- és melléktevékenységeihez, illetve 
létesítményeihez kapcsolódó munkahelyeket, ideértve a meddőhányókat és az egyéb 
anyaglerakó helyeket, valamint  

bb) azokat az építményeket és helyiségeket, amelyek pihenésre, menedékül vagy 
tartózkodási helyként szolgálnak, és amelyekbe a munkavállalók munkájukkal 
kapcsolatban bejárhatnak.  
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A munkáltatónak el kell készítenie és naprakész állapotban kell tartania az Mvt. 54-59. §-ok 

előírásainak teljesítését szolgáló és igazoló biztonsági és egészségügyi dokumentumot.  

A biztonsági és egészségügyi dokumentumban a munkáltatónak igazolnia kell, hogy  

a)  meghatározásra és kiértékelésre kerültek a munkavállalókat a munkaterületen 
fenyegető veszélyforrások,  

b)  megfelelő intézkedéseket hoztak e rendelet előírásainak teljesítésére,  

c)  a munkaterület és a berendezések kialakítása, használata és karbantartása biztonságos.  

A biztonsági és egészségügyi dokumentumnak a munkavégzésre vonatkozó utasításait a munka 

megkezdése előtt kell elkészíteni, és azt felül kell vizsgálni, ha a munkaterületet jelentősen 

megváltoztatják, bővítik vagy átalakítják.  

A munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy megfelelő védelmet nyújtson a különböző veszélyek ellen.  

A munkaterületet rendben és tisztán kell tartani. A munkavállalók egészsége, illetve biztonsága 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében a munkaterületről minden veszélyes anyagot vagy 

lerakatot el kell távolítani, vagy ellenőrzés alatt kell tartani.  

A munkahelyet az ergonómiai alapelvek szerint kell megtervezni és kialakítani úgy, hogy a 

munkavállaló az ott folyó tevékenységet képes legyen áttekinteni és követni.  

Ha a munkavállaló a munkahelyen egyedül végez munkát, megfelelő felügyeletéről kell gondoskodni, 

vagy kommunikációs lehetőséget kell számára biztosítani.  

A különleges kockázatnak kitett területeket körül kell határolni, és figyelmeztető jelzésekkel kell 

ellátni.  

. A gépészeti és a villamos berendezések kiválasztását, telepítését, üzembe helyezését, üzemeltetését 

és karbantartását a munkavállalók biztonságát és egészségének védelmét szem előtt tartva, a gépek 

biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM 

rendelet, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet előírásai szerint kell végezni.  

A munkáltató köteles a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme érdekében tett 

intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálni.  

A rendszeres felülvizsgálatnak a biztonsági és egészségügyi irányítási rendszerre is ki kell terjednie.  

Ha a munkaeszközöket és berendezéseket olyan környezetben alkalmazzák, ahol gáz, gőz vagy 

párolgó folyadék meggyulladása tűz- vagy robbanásveszélyt okoz vagy okozhat, akkor e 

munkaeszközöknek és berendezéseknek alkalmasaknak kell lenniük az ilyen környezetben való 

használatra.  

A munkaeszközöket szükség esetén megfelelő védőeszközökkel és – meghibásodásuk esetére – 

biztonsági rendszerrel kell ellátni.  

A gépi meghajtású munkaeszközök és berendezések megfelelő szilárdságúak, a nyilvánvaló 

hiányosságoktól mentesek és a rendeltetés szerinti célra alkalmasak legyenek.  
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A villamos energiával működő munkaeszközök és berendezések a rendeltetési célnak megfelelő 

méretűek és teljesítményűek legyenek.  

Megfelelő tervet kell készíteni a gépi és a villamos munkaeszközök és berendezések rendszeres 

felülvizsgálatára, karbantartására és – szükség esetén – bevizsgálására.  

A munkaeszközök és berendezések, illetve részeik karbantartását, felülvizsgálatát és bevizsgálását 

megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező megbízott személynek kell végeznie.  

A felülvizsgálatokról és a bevizsgálásokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet meghatározott 

helyen és módon meg kell őrizni.  

A tűz- vagy robbanásveszélyes területeken tilos a dohányzás.  

Az ilyen területeken tilos a nyílt láng használata és a tűzveszéllyel járó munka végzése, kivéve, ha 

megfelelő biztonsági intézkedéseket tettek a tüzek és a robbanások keletkezésének 

megakadályozására.  

A robbantóanyagok tárolását, szállítását és felhasználását csak arra feljogosított, szakképzett és 

hozzáértő személyek végezhetik. E tevékenységeket úgy kell megszervezni és végezni, hogy elkerüljék 

a munkavállalók bármilyen veszélyeztetését.  

Az utaknak és a közlekedési útvonalaknak – az alkalmazott gépekre is figyelemmel – megfelelő 

teherbíró képessége legyen.  

A szállítási útvonalakat úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy rajtuk a járművek és gépek 

biztonságosan közlekedhessenek.  

A munka megkezdése vagy újrakezdése előtt a munkahelyek, illetve a szállítási útvonalak 

fölöttiletakarítási és művelési szinteket felül kell vizsgálni, és szükség esetén a laza talaj-, illetve 

kőzetrészeket el kell távolítani.  

A művelési homlok vagy a letakarítás alatt álló oldalfal, illetve a meddőhányó biztonságot 

veszélyeztető aláfejtése tilos.  

A föld alatti bányatérségeket úgy kell kialakítani, felszerelni és fenntartani, hogy bennük a lehető 

legkisebb kockázattal lehessen járni, közlekedni és munkát végezni.  

A vágatokban a munkavállalók tájékozódását segítőjelzéseket kell elhelyezni.  

 
 
III/7. OKTATÁSI SEGÉDLET a külszíni bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet alapján 
 

A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatának alkalmazási köre 

a) az ásványi nyersanyagok külszíni bányászatára, 

b) a kitermelést követő tájrendezésre, 
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c) a meddőhányók és haszonanyag készletterek kialakítására, kitermelésére és megszüntetésére, 

d) a hordalékban előforduló ásványi nyersanyagok kutatására és kitermelésére, és 

e) az a)-d) pontban felsorolt tevékenységek (a továbbiakban: bányászati tevékenység) 

gyakorlásához szükséges létesítményekre és berendezésekre 

terjed ki. 

A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatban foglaltakat a bányászati hulladékok 

kezeléséről szóló rendelet hatálya alá tartozó, nem bányaüzem területén üzemelő bányászati 

hulladékkezelő létesítmények kivitelezésére és üzemeltetésére is alkalmazni kell. 

Fogalmak: 

• bányászati úszó berendezés: a bányaüzemben az ásványi nyersanyag kitermelésére és partra 
szállítására szolgáló berendezés, a szállítóhajók és az uszályok kivételével, 

• szakértő: az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló kormányrendelet szerinti elismert 
vagy kijelölt szervezet, továbbá a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerinti a bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek 
biztonsága szakterületen nyilvántartásba vett szakértő és a hajótest szerkezet, stabilitás és 
úszóképesség szakterületen a szakértői tevékenység folytatására érvényes szakértői 
engedéllyel rendelkező személy, 

• úszóképesség: a bányászati úszó berendezés víz felszínén maradási képessége nyugalmi és 
üzemi körülmények között, 

 

A kőzetomlás-, kőzethullás-, kőzetfolyás-, suvadás-, tűz-, fakadó víz- és külszíni vízveszély (a 

továbbiakban együtt: bányaveszély) kockázatát és a bányaveszély, valamint a por- és zajártalom 

elleni védekezés módját a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. 

A bányafalon és a munkaszint szabad széle mentén a személyek védelmére kijelölt biztonsági 

övezeten belül, továbbá minden olyan helyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót 

és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel 

vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. 

A bányaüzemben minden telepített műszakban olyan hírközlő eszközt kell biztosítani, amellyel 

szükség esetén a mentők, a tűzoltóság, a bányafelügyelet, és a rendőrség haladéktalanul értesíthető. 

Legalább két munkavállalót kell telepíteni 

a) a kézi jövesztési munkahelyre, 

b) a kőzethullás veszélyes munkahelyre, 

c) a kőzetfalon történő munkavégzéshez, 

d) a bunkerben történő munkavégzéshez, 

e) a bányászati úszó berendezésen történő munkavégzéshez, 
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f) a bányászati úszó berendezés jégtelenítéséhez, és 

g) olyan bányaüzembe, ahol egyidejűleg több munkagép vagy berendezés üzemel. 

Ha a bányaüzemben egyidejűleg több, a munkahelyek felügyeletével megbízott műszaki felügyeleti 

személy teljesít szolgálatot, akkor közülük egy műszaki felügyeleti személyt az egész bányaüzemre 

kiterjedő hatáskörrel kell megbízni. A műszaki felügyeleti személyeknek ismerniük kell egymás 

hatáskörét és illetékességi területét. 

A bányászati tevékenység biztonságos végrehajtásának személyi, tárgyi és magatartásbeli 

követelményeit a biztonsági és egészségvédelmi dokumentum részeként üzemi utasításban kell 

szabályozni. 

A bányászati tevékenységet végző üzemi utasításban köteles szabályozni a bányászati, gépészeti és 

villamos tevékenységek, továbbá a létesítmények, gépek és berendezések műszaki felügyeletét. A 

műszaki felügyeleti személyek ellenőrzési kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a műszaki 

felügyelet terjedjen ki a bányaüzem egész területére és minden tevékenységére, továbbá minden 

üzemelő gépre és berendezésre. 

Biztosítani kell, hogy a telepített műszakokban legyen olyan bányászati felügyeleti személy, aki a 

bányaüzem egészéről kellő áttekintéssel és intézkedési joggal rendelkezik. 

Minden felügyeleti személlyel ismertetni kell intézkedési jogkörét (a továbbiakban: hatáskör) és hogy 

felügyelete alá mely munkahelyek, tevékenységek, létesítmények, gépek és berendezések tartoznak 

(a továbbiakban együtt: illetékességi terület). 

Ha a bányaüzemben egyidejűleg több, a munkahelyek felügyeletével megbízott műszaki felügyeleti 

személy teljesít szolgálatot, akkor közülük egy műszaki felügyeleti személyt az egész bányaüzemre 

kiterjedő hatáskörrel kell megbízni. A műszaki felügyeleti személyeknek ismerniük kell egymás 

hatáskörét és illetékességi területét. 

A bányaüzemben gépészeti felügyeleti személyt akkor kell megbízni, ha az üzemeltetett gépek 

összteljesítménye az 500 kW-ot meghaladja. 

A bányaüzemben villamos felügyeleti személyt akkor kell megbízni, ha a beépített villamos 

teljesítmény az 500 kVA-t meghaladja. 

A műszaki felügyeleti személy illetékességi területén felelős a biztonsági előírások megtartásáért. A 

biztonsági követelmények teljesítéséről rendszeres ellenőrzéssel köteles meggyőződni. Az e 

rendeletben előírt rendszeres ellenőrzések gyakoriságát növelni kell, ha a biztonsági követelmények 

csak gyakoribb vagy folyamatos ellenőrzéssel biztosíthatók. 

A műszaki felügyeleti személy hatáskörében intézkedni köteles az ellenőrzés során tapasztalt vagy a 

tudomására jutott mulasztás, a biztonsági követelményeknek nem megfelelő állapot vagy más okból 

keletkezett veszély megszüntetésére és a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesítésére. 

A bányaüzemet - ha kitermelési vagy azt szolgáló tevékenységet végeznek - naponta bányászati 

felügyeleti személynek kell ellenőriznie. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

124 / 133 

A bányaüzem villamos berendezéseit és gépeit az üzemi utasításban meghatározott gyakorisággal, de 

havonta legalább egy alkalommal a gépészeti és a villamos felügyeleti személynek ellenőriznie kell. 

A felelős műszaki vezető vagy helyettese a bányaüzemet hetente legalább egy alkalommal köteles 

ellenőrizni. 

A szünetelő bányaüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal, de 

legalább kéthavonta köteles ellenőrizni. 

 
 
III/1. OKTATÁSI SEGÉDLET a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 
61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet alapján 
 

A föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzat alkalmazási köre kiterjed 

a) az ásványi nyersanyagok mélyműveléses bányászati tevékenységére, 

b) a megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartására és felhagyására, és 

c) a fent felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítményekre és berendezésekre. 

A bányatérséget és a bányabeli munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy biztosítása és fenntartása 

megfeleljen a használatuk jellegének, a kőzetkörnyezet állékonyságának, és megfelelő védelmet 

nyújtson a kőzetomlás, valamint a kőzethullás ellen. A bányatérségek létesítése és biztosítása során a 

főtét, a homlokot és az oldalakat a műszak elején és robbantás után, valamint a biztosítás beépítését 

közvetlenül megelőzően kopogózni kell. 

A bányatérségben a munkát - a biztosítási munka kivételével - meg kell szüntetni, ha bármely kijárata 

omlásveszélyes, nem járható vagy bármely ok a technológiai utasításban előírt biztosítás 

megerősítésének szükségességére utal. 

A bányába - a munkavégzésre beosztottak és a kellő helyi ismeretekkel rendelkező ellenőrzésre 

jogosult személyek kivételével - felügyeleti személy kísérete nélkül belépni és ott tartózkodni nem 

szabad. Erre vonatkozó figyelmeztető feliratot kell a bánya bejáratainál jól láthatóan elhelyezni. 

Gondoskodni kell arról, hogy a bánya kijáratai a bánya felől nyithatóak legyenek, és a bányába ott 

tartózkodásra nem jogosult személy ne juthasson be. 

A menekülési útvonalakat közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, ezért azokban a menekülést 

akadályozó vagy megnehezítő tárgyakat elhelyezni nem szabad. 

Védőpillért kell kijelölni 

a) a bányászati tevékenység hatásával érintett külszíni létesítményekre, folyó- és állóvizekre, 

b) a függőleges aknára, lejtősaknára és táróra, 

c) a bánya, bányamező és -szint főszállító-, valamint főlég-vágatára, 

d) a tároló-kamrás kiképzésű robbanóanyag-raktárra, 
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e) a 0,3 m3/s vagy ennél nagyobb összteljesítményű vízmentesítő telepre és zsompjaira, 

f) a vízvédelmi gátra és 

g) a villamos energiát kapcsoló, elosztó és átalakító 1 MVA összteljesítmény feletti berendezés 

gépkamrájára. 

Annak érdekében, hogy a munkavégzés biztonságos legyen és az egészséget ne veszélyeztesse, 

műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodni kell 

a) a sújtólégveszélyes légtér kialakulásának megelőzéséről, 

b) a gyújtóforrások kizárásáról, 

c) a robbanás elhárításáról, és 

d) a robbanás hatásainak csökkentéséről. 

Az előzőekben foglalt intézkedéseket a robbanás terjedésének megakadályozását célzó egyéb 

intézkedésekkel együtt kell végrehajtani és robbanás megelőzési tervet kell készíteni. 

A sújtólégveszélyes és szénporrobbanás-veszélyes bányatérséget úgy kell szellőztetni és a 

gyújtóforrásokat úgy kell kizárni, hogy az ne veszélyeztesse a munkavállalók és más személyek 

egészségét, valamint a biztonságos munkavégzést. 

A robbanás megelőzési terv eltérő rendelkezése hiányában mindazon bányatérségekben, ahol 

robbanóképes légtér alakulhat ki, csak gyújtószikra-mentes hírközlő-berendezések és gázmérő 

műszerek alkalmazhatók. 

A sújtólégveszélyes bányatérségben az e rendeletben megengedett metánkoncentráció elérésekor 

a) a gépeket és a berendezéseket le kell állítani, 

b) a villamos berendezéseket le kell választani, és 

c) a gyújtóforrást okozó tevékenységeket be kell fejezni. 

A fenti előírás nem vonatkozik a megfelelő védelemmel rendelkező, a robbanás megelőzési tervben 

meghatározott berendezésekre. 

Áthúzó légárammal kell szellőztetni 

a) a bányát, 

b) a légosztályt, 

c) a bányamezőt, 

d) a 25 m-nél nagyobb szárnyhosszúságú, széleshomlokú fejtést, 

e) az 500 kg-nál több robbanóanyag tárolására szolgáló raktárt, 

f) a belsőégésű motoros berendezés állandó töltőállomását, 
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g) az akkumulátortöltőállomást, 

h) a 20 m3/min vagy ennél nagyobb összteljesítményű szivattyúállomást, és 

i) a 2 MVA vagy azt meghaladó transzformátor- és kapcsolóállomást. 

A szénbánya főbehúzó és főkihúzó légáramának megfordíthatónak kell lennie. 

Az áthúzó légáram vezetésén vagy irányán csak a felelős műszaki vezető engedélyével szabad 

változtatni. A változtatásról értesíteni kell az összes érintett műszaki felügyeleti személyt. 

Nem tekinthető áthúzó légáramnak az ugyanabban a bányatérségben egymástól légválasztóval vagy 

légcsővel elkülönített légáram. 

A szellőztetés megfelelőségét legalább negyedévente, valamint minden, a bányalevegő mennyiségét 

és minőségét érintő jelentős változás vagy változtatás esetében méréssel ellenőrizni kell. 

A szellőztetés megfelelőségének ellenőrzésére irányuló mérés eredményét erre a célra 

rendszeresített, a felelős műszaki vezető által hitelesített naplóba kell bejegyezni. 

Ha a bányatérségben a munkafolyamatok végzésére belsőégésű motorral működtetett berendezést 

használnak, akkor a levegő szén-monoxid és nitrózus gáz tartalmát a különszellőztetésű 

bányatérségben legalább kéthetente, az áthúzó légáramú bányatérségben legalább havonta 

ellenőrizni kell. 

Kazánt és fűtött nyomástartó berendezést föld alatt használni nem szabad. 

A gépek kezelői számára egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyi feltételeket 

biztosító, a munkavégzésre alkalmas kezelőhelyet kell kialakítani. Rögzített kezelőállást kell 

biztosítani a rendszeres kezelést igénylő géphez és szerkezeteihez, ha az a bányatérség talpáról nem 

kezelhető. 

Szerelés, karbantartás és ellenőrzés céljára - a szükséges berendezésekre is figyelemmel - a gép 

mellett legalább 0,8 m széles és 1,8 m magas, valamint felette a szereléshez, a karbantartáshoz és az 

ellenőrzéshez szükséges szabad teret kell biztosítani. A gép kiálló részei - ha a biztonságos 

munkavégzést nem akadályozzák - a szabad térbe benyúlhatnak. A gép szerelésével és javításával 

kapcsolatos nehéz terhek mozgatására az e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Fény vagy hang jelzésére alkalmas jelzőberendezést kell felszerelni minden olyan gépnél, amelynek 

gépkezelője személyesen nem tud meggyőződni az indítás veszélytelenségéről. 

Gondoskodni kell arról, hogy személyszállítás esetében a szállítóheveder elszakadás elleni biztonsági 

tényezője a használatba vételkor 1 betétes vagy acélbetétes heveder esetében legalább 7,2 vagy 

több betétes heveder esetében legalább 8 legyen. 

A személyszállításra szolgáló hevedert csak vulkanizálással vagy ragasztással szabad végteleníteni és 

javítani, kivétel a PVC-vel impregnált egybetétes heveder, amelynél megengedhető a megfelelő 

szilárdságú varrókapoccsal végzett végtelenítés is. 
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Biztosítani kell, hogy a végtelenítést végző személy személyazonossága utólag is megállapítható 

legyen. 

A személyszállításra szolgáló hevedert túlterhelni vagy ismeretlen feszítőerővel terhelni nem szabad. 

A személyszállításra szolgáló heveder szélessége 0,8 méternél kisebb és sebessége 2,5 m/s-nál 

nagyobb nem lehet. 

 
 
III/8. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 
szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján 
 

E rendelet alkalmazásában súlyos üzemzavar: 

a) a föld alatti bányában, a felhagyott vagy megszűnt föld alatti bánya más célú hasznosításra 

nyitva maradó térségében, vagy a nem ásványi nyersanyag kitermelését szolgáló föld alatti térségek 

bányászati technológiával végzett kiképzése és üzemeltetése során bekövetkezett 

aa) metángázgyulladás, sújtólégrobbanás, szénporrobbanás, 

ab) gáz- és kőzetkitörés, valamint a gázkitöréses jelenség, 

ac) bányarengés, 

ad) a bánya kijáratául szolgáló akna rendeltetésszerű használatát akadályozó omlás, valamint a 

bánya, bányamező kijárataként rendszeres közlekedésre, járásra vagy menekülésre szolgáló 

bányatérség elzáródása, járhatatlanná válása, 

ae) nyílt lángú tűz, 

af) a nyitott bányatérség vagy fejtés kihúzó légáramában, a vágatszelvény 2/3 magasságában, 100 

m3/min áthúzó légmennyiség-érték 0,02 V/V%-ot elérő vagy 100 m3/min áthúzó légmennyiség-érték 

fölött 0,02 m3/min értéket meghaladó szénmonoxid-fejlődés, 

ag) 2,5 m3/min-nál nagyobb hozamú vízbetörés, 

ah) személyszállításra engedélyezett berendezés kötelének, hevederének elszakadása, valamint 

szállítóeszközének - különösen a fülke, a kas, a bödön vagy a heveder - lezuhanása, megfutása, 

továbbá személyszállító önjáró berendezés elfutása, 

ai) olyan omlás, amelynek során személy elzáródik vagy teljes testével az omlás alá kerül, illetve az 

omlás alól önerejéből nem tud kiszabadulni; 

b) a külfejtéses bányászatban 

ba) rézsű, homlok megcsúszása vagy hányócsúszás, ha az a bányaüzem műszaki üzemi tervében 

lehatárolt területén kívüli idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz, 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

128 / 133 

bb) a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló miniszteri rendelet szerinti 

nagyteljesítményű gép felborulása vagy olyan súlyos megrongálódása, amely szalaghíd 

leszakadásához, gém deformálódásához vezet; 

g) nyomástartó berendezés köpenyének felszakadása, robbanása; 

h) 500 kg-nál nagyobb együttes tömegű polgári felhasználású robbanóanyag-töltet megállása; 

i) polgári felhasználású robbanóanyag nem szándékolt felrobbanása; 

j) egyéb anyagok robbanása; 

k) a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági felügyelete alá tartozó létesítményben vagy tevékenység 

során keletkezett, tűzoltósági beavatkozást is igénylő tűz; 

l) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti súlyos baleset; 

m) szénhidrogén nem szándékos kiszabadulása folyadék esetében 100 m3-nél, gázok esetében 100 

000 m3-nél nagyobb mennyiségben; 

n) az a)-m) pontban meghatározottakon túl, amennyiben a bányafelügyelet alá tartozó 

tevékenység ellátása során, a tevékenység végzésének környezetében tartózkodó személyek 

megsérülnek vagy ennek közvetlen veszélye fennáll. 

  

III/9. OKTATÁSI SEGÉDLET az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) 
KHEM rendelet alapján 

 

Robbantási munka tervezésével, irányításával, ellenőrzésével robbantásvezetői képzettséggel 

rendelkező személy bízható meg. 

Bányabeli raktárban legfeljebb 5 tárolókamrát lehet létesíteni 

A bányabeli raktár helyét úgy kell kijelölni, hogy bármely tárolókamra és 

a) a bánya vagy bányamező kijáratul szolgáló, behúzó légáramú akna vagy vágat, a bánya 

vagy bányamező energiaellátását szolgáló villamos kamra, a bánya fővízmentesítő telepe, 

tűz- vagy robbanásveszélyes anyagraktára között legalább 100 m, 

b) az egyéb nyitott bányatérség között legalább 25 m távolság 

legyen. 

A bányabeli raktár ajtaját biztonsági zárral vagy lakattal zárhatóan kell készíteni. 

A bányabeli raktárt nem éghető anyaggal (biztosító szerkezettel, béleléssel) kell biztosítani. Ha a 

raktárt nem falazattal biztosítják, a főtét és az oldalakat teljes béleléssel kell ellátni. A biztosítást nem 

igénylő szilárd kőzetben kiképzett raktárt legalább 5 cm vastagon torkrétozni kell. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 

Szilárdásvány Bányászati Tagozat                                      Beszámoló vizsga szakterületi része –okt. segédlet v01 

129 / 133 

A bányabeli raktár bejáratához csatlakozó bányatérségeket 30 m hosszban legalább lángmentesített 

anyaggal kell biztosítani. 

A széntelepben kiképzett bányabeli raktárt, a raktár széntelepet harántoló vágatszakaszait a telep 

előtti 5 m-től a telep utáni 5 m-ig zárt falazattal kell biztosítani. 

Földalatti raktár - az egyenérték alapján átszámított - legfeljebb 60 000 kg mennyiség tárolására 

létesíthető. 

A földalatti térség bejáratait, valamint a vészkijáratot és a szellőző nyílásokat nem éghető anyagból 

készült kerítéssel kell körülvenni. 

A kerítést a földalatti térség bejárataitól és a vészkijárattól legalább 20 m, a szellőző nyílásoktól 

legalább 5 m távolságra kell építeni.  

A földalatti térség bejárata előtt 15 m-en belül földsáncot kell létesíteni, ha a terep olyan természetes 

védettséget nem biztosít, amely megfelel a földsánccal kapcsolatos követelményeknek. 

 
 
III/10. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM 
rendelet alapján 
 

A bányászati hulladék kezelését úgy kell végezni, hogy 

a) ne veszélyeztesse az emberi életet és egészséget, 

b) ne kerüljön alkalmazásra olyan eljárás vagy módszer, amely károsíthatja a környezetet, 

c) ne veszélyeztesse a vizeket, a levegőt, a talajt, valamint az állat- és növényvilágot, 

d) ne okozzon veszélyes mértékű környezeti zajt vagy bűzt, és 

e) ne legyen káros hatással a tájra, a védett természeti területekre és a természeti értékekre. 

Az üzemeltető köteles megtenni minden szükséges intézkedést, amely megakadályozza vagy 

csökkenti a bányászati hulladék kezelése következtében a környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt káros hatásokat, beleértve a hulladékkezelő létesítmény irányítását - még bezárása után is - 

az adott létesítménnyel kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, ezeknek a környezetre és az 

emberi életre gyakorolt következményei csökkentését. 

Az üzemeltető hulladékgazdálkodási tervet köteles készíteni a bányászati hulladék mennyiségének 

minimálisra csökkentésére, előkezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására. 

A meddőhányók csúszása esetén az emberi életet fenyegető veszély akkor áll fenn, ha a mozgó 

hulladéktömeg sebessége meghaladja a 0,2 m/s-ot, és a mozgó hulladéktömeg közelében emberek 

tartózkodnak. Az életet fenyegető veszély abban az esetben tekinthető elhanyagolhatónak vagy nem 

komolynak, ha azok az emberek - a létesítményt üzemeltető munkavállalók kivételével -, akiket a 

veszély érinthet, előreláthatóan nincsenek állandóan vagy hosszabb időszakokon keresztül a mozgó 

hulladéktömeg által érintett területen 
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A zagytározó gátak szerkezeti épségének sérülése esetén az emberi életet fenyegető veszély akkor áll 

fenn, ha a víz vagy a zagy szintje a tározó eredeti területén kívül legalább 0,7 m a talajszint fölött, 

vagy a víz vagy a zagy sebessége meghaladja a 0,5 m/s-ot 

 
III/11. OKTATÁSI SEGÉDLET a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó 
Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet alapján 

 

Alaptérkép 

a) a kutatási térkép, 

b) a bányatelek térkép, 

d) a bányaművelési térkép, 

e) a tervtérkép, 

i) a fúrólyukas bányászati kitermelés üzemi és üzemi átnézeti térképei, 

j) a kőolaj-, kőolajtermék- és földgázszállítás távvezetéki, távvezetéki átnézeti térképei, és 

k) a környezetvédelmi térkép. 

A bányatérképet hites bányamérőnek kell hitelesítenie. 

A bányatérképet az Egységes Országos Vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszer) kell 

készíteni. A kinyomtatott bányatérképen fel kell tüntetni az EOV rendszer keretjeleit is oly módon, 

hogy abból szükség esetén az EOV rendszer koordináta-hálózata megrajzolható legyen. 

A tervtérkép a bányaművelési térkép adatállományának felhasználásával készített térkép. A 

jóváhagyott tervtérkép egy kinyomtatott példányát a bányaüzemben kell őrizni. 

A műszaki üzemi terv mellékleteként benyújtott kutatási térképnek tartalmaznia kell a Kutatási 

térképre előírtakon túl 

a) a tervezett kutató létesítményeket és 

b) a kutatási tevékenységgel összefüggően tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat. 

A tervtérképen a Bányaművelési térképre előírtakon túlmenően fel kell tüntetni 

a) negyedéves bontásban a vágathajtási (feltárási és elővájási) tervet zöld színnel, a tervezett 

lefejtéseket zöld színű vonalkázással, és ezekhez kapcsolódóan 

aa) a tervezett vágatok és fejtések megnevezését és azonossági számát, 

ab) a tervezésnél számításba vett telepvastagságot, szeletvastagságot, telepcsapást és -dőlést, 

ac) az országos ásványvagyon-nyilvántartás adatainak megfelelően a művelési tömbök határát és 

azonosító jelét, a tervezett veszteség %-os értékét, 
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ad) a visszahagyni tervezett ásványvagyon határvonalát, 

ae) a feltételezett vetőket és 

af) az előfúrásra kötelezett vágatoknál az előfúrás megkezdésének helyét, 

b) az áthúzó légáramokat, azok irányát, a terelésükre és szabályozásukra szolgáló létesítményeket, 

a főszellőztető- és segédszellőztető-gépeket, 

c) vízveszélyes bánya esetében 

ca) a tervezett vízmentesítő telepeket, azok teljesítményét és talpszintjét, 

cb) a tervezett zsompokat, azok befogadóképességét és talpszintjét, 

cc) a vízmentesítéssel kapcsolatos egyéb tervezett bányászati létesítményeket, 

cd) a tervezett vágatok talpszintjeit olyan sűrűséggel, hogy a vágatok talpviszonyai, valamint az 

ellenlejtes szakaszok legmélyebb pontjai egyértelműen meghatározhatóak legyenek, és 

ce) a tervezett műveleti területen valószínűsíthető legnagyobb vízbetörés víz- és hordalékhozamát, 

d) a többi fő bányaveszélyek ellen tervezett állandó létesítményeket és 

e) a tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat. 

A külfejtéses bánya tervtérképén fel kell tüntetni 

a) a műszaki üzemi tervben előirányzottakat, megkülönböztető színjelzéssel a letakarás és a 

hasznosítható anyagok kitermelési helyét és mértékét, 

b) a metszetek helyét, 

c) robbantásos jövesztés esetén a biztonsági övezet határvonalát és az azon belül lévő 

létesítményeket, valamint a robbantás idején felállítandó őrhelyeket, és 

d) a tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat. 

Minden bányászati tevékenységhez a műszaki üzemi terv mellékleteként olyan környezetvédelmi 

térképet kell készíteni, amelyen nyomon követhetőek a bányászati tevékenység környezeti hatásai és 

az ezek miatt bekövetkezett változások. A környezetvédelmi térképet a bányászati tevékenység 

területének nagyságától függően 1:1000-1:100 000 méretarányban kell készíteni az állami térképek 

felhasználásával.  

A külfejtés bányaművelési térképen fel kell tüntetni 

a) a 2 m-t meghaladó mélységű kutatóaknákat, tárókat és kutatófúrásokat, 

b) az üzemben lévő és a felhagyott bányaterületek elhelyezkedését magassági adataikkal együtt, 

valamint megkülönböztető színjelzéssel a meddőanyag, a haszonanyag, a meddőhányók és a 

készletek alakzatait, 
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c) a bánya vízelvezetésére szolgálóárkokat, bevágásokat, vízelvezető csatornákat, 

d) a bányatelken és annak közvetlen környezetében lévő természetes föld-felszín domborzati 

viszonyait, geodéziai felmérés vagy az állami topográfiai térképi adatbázis, vagy digitális 

domborzatmodell alapján, 

e) az állandó jellegű (egy évnél hosszabb ideig ugyanazon a helyen használni tervezett) bányaüzemi 

műszaki és egyéb üzemi létesítményeket, 

f) olyan bányánál, ahol a bánya alatt ismert, nyomás alatti vizet tároló réteg van, fel kell tüntetni 

fa) a feküoldali védőréteg abszolút és fajlagos értékét, 

fb) a víztároló rétegek vízszint- és nyomásadatait a változásokkal együtt, 

fc) a csapoló, valamint a vízszintellenőrző létesítmények helyét, főbb adatait, 

g) a felhasznált mérési alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt, 

h) a védő- és a biztonsági pilléreket, 

i) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmát, 

j) a digitális állományt, ezen belül 

ja) minden megmért részletpontot pont objektum formájában, a valóságos magasságra 

beillesztve, 

jb) a mérés során felvett terepalakulatok és objektumok vonalkapcsolatait, 

k) az eredeti terepfelszín helyszíni mérésből származó magassági adatait a következő tárgyévre 

tervezett kitermelési területekre vonatkozóan. 

 
III/12. OKTATÁSI SEGÉDLET a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági 
Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet alapján 

 

Védőpillér: a bányaműveletek és a védelmet igénylő létesítmény, illetve terület között kijelölt 

kőzettest, amely biztosítja, hogy a bányaműveletek hatására létrejövő kőzet- és talajmozgás a védett 

létesítményt, illetve területet nem veszélyezteti. 

Határpillér: a bányatelek határvonala mentén kijelölt olyan védőpillér, amely biztosítja, hogy a 

bányaműveletek okozta felszíni kőzet- és talajmozgások a bányatelek határán belül legyenek. 

Hatástávolság (r): a bányaműveletek talpponti szélétől vagy a fejtési üreg szélétől az ép kőzetek 

irányába mérve az a vízszintes vetületi távolság, ameddig a kőzetmozgások a felszínen kiterjednek. 

Korrigált hatástávolság (r’, illetve a, b és c): a határszög megállapításnak bizonytalansága miatt 

megnövelt hatástávolság. 



Magyar Mérnöki Kamara              266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 
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Védősáv (p
v

): a védendő létesítmény vagy terület mellett biztonsági okokból kijelölt vízszintes 

vetületi távolság. 

Védőpillér szélessége (R): a védősáv és a korrigált hatástávolság méretének összege. 

A védőpillér méretezését, a határszög megállapítását - az 5. § (3) bekezdés előírásaiban foglalt 

eseteket kivéve - szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezetőnek 

vagy szakértőnek kell elvégeznie, akik e tevékenységükért a más jogszabályokban meghatározott 

felelősséggel tartoznak. 

A külfejtés estén külszíni létesítmény védőpillérét úgy kell méretezni, hogy a rézsű felületének felszíni 

metszésvonala egybeessen a védett létesítmény vagy terület védősáv vonalával, és a vízszintes síkkal 

bezárt dőlésszöge akkora legyen, mint az érintett rétegsor korrigált határszöge. 

Vonalas létesítmény vagy határvonal védőpillérét a határvonalat alkotó pontok pillérköreinek (-

ellipsziseinek) burkoló görbéje adja. 

Sokszög alapú létesítmény védőpillérét pontok és vonalak védőpilléreként kell megszerkeszteni. 

 


