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A segédlet összeállítása a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet,  az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről előírásai alapján történt.  
A Felkészülési segédlet a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 
munkabizottsága alapján felülvizsgált és javított-módosított vizsga (beszámoló) kérdések 
figyelembevételével készült. A B.V. szakterületi kérdéseinek eredményes 
megválaszolásához a vizsgázó szakmai gyakorlatából származó ismeretek mellett 
esetenként szükséges lehet a jelen Felkészülési segédletben ismertetett jogszabályok 
ismerete is. 
A Felkészülési segédlet a 2021. február-i hatályos és érvényes jogszabályok alapján készült, 
de a későbbi felkészülés, vizsga esetén tájékozódni kell a hivatkozott jogszabályok és egyéb 
szabályozó dokumentumok esetleges későbbi módosításait is. 
 
A Felkészülési segédlet összeállításánál figyelembe vettük a Tagozat szakterületét érintő, az 
utóbbi ldőben megtartott továbbképzési előadások anyagait is. 

 
A mérnöki tevékenységek jogosultsághoz kötött. A jogosultságok megszerzésének 
feltételeit 2014 január 1-től a 266/2013(VII.11.)Korm.rend. szabályozza és 
meghatározza a szakmagyakorlás feltételeit. Ezen rendelet felhatalmazása alapján, a 
Magyar Mérnöki Kamara 2014-től hatályos Szakmagyakorlási Szabályzata rendelkezik 
a részletekről, többek között a B.V.-ról is.  
A B.V. két azonos értékű részből áll, az általános és a szakterületi részből. Ezen 
összeállítás a szakterületi rész sikeres letételét kívánja elősegíteni.  
A nyilvánosságra hozott kérdések az illetékes minisztérium által jóváhagyott, főleg 
témákat jelölő kérdések. A vizsgán konkrétan megválaszolandó kérdések, ezek alapján 
kerülnek kidolgozásra. Ezek jellegét mutatják be az ugyan csak közzé tett minta kérdések. 
A vizsgák konkrét kérdései nem nyilvánosak, azok csak az adott vizsgán érvényesek és 
kerülnek kihirdetésre.  
A B.V. célja nem a szakmai végzettségen alapuló és megszerzett, elméletek, anyagok és 
technológiák számonkérése, hanem a szakmagyakorlás során figyelembe veendő 
legfontosabb jogi szempontok és követelmények valamint eljárások tudásának, a 
gyakorlati alkalmazásban való jártasságnak az elősegítése.  
A tananyag összeállítói törekedtek arra, hogy a nyilvánosan meghirdetett kérdések 
alapján kidolgozásra kerülő konkrét vizsgakérdésekre adandó válaszok a tananyag 
ismeretében precízen megválaszolhatók legyenek és ehhez ne kelljen a jogszabályok, 
előírások olyan részeit is „megtanulni” amelyek a szakmai jogosultságok szempontjából 
irrelevánsak. Ügyeltek arra is, hogy a szakterületen belül a rész-szakterületek (települési 
vízgazdálkodás/víziközmű/; területi vízgazdálkodás; vízkészlet gazdálkodás) 
jogosultságainak megszerzéséhez, - mind a tervező,szakértő, mind pedig a műszaki 
ellenőri,felelős műszaki vezetői - elégséges támpontul szolgáljon az összeállítás.  
 
A 2014. június-július-ban készült és 2017-ben kiegészített, javított módosításnál 
figyelembe vett jogszabályi előírások kiegészítve az alábbiak: 

• 1987. évi XXVII. Törvény az épített környezet alakításáról, védelméről 

• 2016.évi XXIV. törvény a településkép védelméről 

• 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

• 1005/2017.(I.3.) Korm. határozat A magyar építőipart érintő szabványügyi előírások 
felülvizsgálatáról 

• 1110/2017.(III.7.) Korm. határozat A nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító 
intézkedési terv 

• 266/2013(VII.11)Korm.rend.  

• 220/2004(VII.21)Korm.rend.  

• 30/2008(XII.31)KvVM rend.  

• 147/2010(IV.29)Korm.rend.   



• 2011. évi CXXVIII. törv. 

• 253/1997 (XII.20.) Korm.rend. 

• 219/2004 (VII.21.) Korm.rend 

• 275/2013 (VII.16.) Korm.rend. 

• 10/1997 (VII.17.) KHVM rend. 

• 18/1996 (VI.13.) KHVM rend. 

• 24/2007 (VII.3.) KvVM rend 

• 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM egy. rend. 

• 72/1996 (V.22.) Korm.rend. 

• 305/2011/EU rend. (EU Parl. és Tan.) 

• 221/2004 (VII.21.) Korm.rend. 

• 191/2009 (IX-15.) Korm.rend 

• 297/2009 (XII.21.) Korm.rend. 

• 223/2014(IX.4.) Korm.rend. 

• 45/2014(IX.23-) BM rend. 

• 74/2014(XII.23.) BM rend. 

 67/2014(XII.17)BM rend.  

 43/2014(VIII.29)BM rend.  

 223/2014(IX.4)Korm.rend.  

 45/2014(IX.23)BM rend.  

 307/2014(XII.5)Korm.rend.  

 74/2014(XII.23)BM rend.  

 344/2014(XII.22)Korm.rend.  

 248/2015(IX.8)Korm.rend.  

 49/2015(IX.8)BM rend.  

 250/2015(IX.8) Korm.rend.  

 75/2015(XII.22)BM rend.   

 7/2015(III.6)BM rend.  

 71/2015(III.30)Korm.rend.  

 2015.évi XLVII. törvény  

 114/2015(IV.30)Korm.rend.  

 23/2015(V.8)NFM rend.  

 118/2015(V.13)Korm.rend.  

 139/2015(VI.9)Korm.rend.  

 27/2015(VI.17)OGY hat.  

 2015. évi CXX rörvény  

 1567/2015(IX.4)Korm.hat.  

 262/2015(IX.14) Korm.rend.  

 61/2015(X.21)NFM rend.  

 313/2015(X.28) Korm.rend.  

 66/2015(XI.18) NFM rend.  

 366/2015(XII.2) Korm.rend.  

 367/2015(XII.2) Korm.rend.  

 378/2015(XII.8)Korm.rend.  

 379/2015(XII.8)Korm.rend.  

 66/2015(XII.15)BM rend.  

 1947/2015(XII.16)Korm.hat.  

 100/2016(V.13)Korm.rend.  

 10/2016(II.9)Korm.rend.  

 109/2016(V.20)Korm.rend.  

Az átvizsgált jogszabályok részben a korábbi jogszabályok módosításait, részben a módosítások 

módosításait tartalmazzák, részben pedig olyan előírásokat, amelyek nem érintik az általunk 

kidolgozott tananyagot. Vannak viszont olyan új jogszabályok és részek is, amelyekkel célszerű 



módosítani, ill. kiegészíteni az eddigi tananyagot. Az anyagot a következők szerint 

kiegészítjük.  
 

 

 



223/2014(IX.4) Korm.rend. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.  
A rendelet intézkedik az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) jogállásáról, feladatairól. 

Ugyancsak intézkedik a 12 területi Vízügyi Igazgatóság jogállásáról és feladatairól, a vízügyi 

igazgatási szervek, hatóságok és szakhatóságok kijelöléséről.  

 

45/2014(IX.23) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról.  
A rendelet meghatározza a vízrajzi tevékenységeket és az azok ellátásáért felelős szerveket.  

 

74/2014(XII.23) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről  
Az elmúlt időszak árvizei, azok tapasztalatai szükségessé tették a korábbi mértékadó árvízszintek 

felülvizsgálatát. A felülvizsgálat pedig bebizonyította, a mértékadó árvízszintek 

megváltoztatásának szükségességét. Ezen rendelet áttanulmányozása különösen a felelős 

tervezőknek elengedhetetlen!  

 

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

összefüggő szakma-gyakorlási tevékenységekről  
(Hatályos 2014. július 1-től)  

I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. § E 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 ki-szabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye 

megállapítására.  

II. FEJEZET  

KÖZÖS SZABÁLYOK  

1. Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek 
3. § (1) A (2)-(7) bekezdésben meghatározott településrendezési tervezési, építészeti-műszaki 

tervezési, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és 

felelős műszaki vezetői tevékenység a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható.  

(2) Településrendezési tervezési tevékenységek:  

a) településtervezési területen településtervezési szakterület,  

b) településtervezési szakági területen  

ba) településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület,  

bb) településtervezési közlekedési szakterület,  

bc) településtervezési víziközmű szakterület,  

bd) településtervezési energia-közmű szakterület,  



be) településtervezési hírközlési szakterület.  

(3) Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:  

a) építészeti tervezési terület,  

aa) belsőépítészeti tervezési szakterület,  

ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,  

b) táj- és kertépítészeti tervezési terület,  

c) sajátos építmények műszaki tervezési terület  

ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, 

közúti építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, 

hajózási építmények tervezési részszakterület,  

cb) hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési 

részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,  

cc) vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési 

részszakterület, területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás 

tervezési részszakterület,  

cd) bányászati építmények tervezési szakterület,  

ce) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,  

cf) energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési 

részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia 

építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,  

d) szakági műszaki tervezési terület  

da) hídszerkezeti tervezési szakterület,  

db) tartószerkezeti tervezési szakterület, a szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési 

részszakterület,  

dc) építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési 

részszakterület,  

dd) építményvillamossági tervezési szakterület,  

de) geotechnikai tervezési szakterület.  

(4) Településrendezési szakértői tevékenységek:  

a) településtervezési szakértői tevékenység,  

b) településtervezési szakági szakértői tevékenység,  

ba) zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői tevékenység,  

bb) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési szakági szakértői tevékenységek.  

(5) Építésügyi műszaki szakértői tevékenységek:  

a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület,  

b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterület,  

c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterület,  

d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterület.  

(6) Építési műszaki ellenőri tevékenységek:  

a) általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület,  

b) sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület,  

c) szakági építési műszaki ellenőri szakterület.  

(7) Felelős műszaki vezetői tevékenységek:  

a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület,  

b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület,  

c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület.  

(8) Az (5)-(7) bekezdésben meghatározott szakterületekhez tartozó részszakterületeket az 1. 

melléklet tartalmazza.  

3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége  
5. § (2) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a 

Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (2) bekezdés b) pont bb)-be) alpontjában, a 3. 

§ (3) bekezdés c) és d) pontjában, a 3. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában, a 3. § (5) bekezdés 

b)-d) pontjában meghatározott szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek 

engedélyezését.  



….  

(4) Első fokon a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, 

másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (6)-(7) bekezdése szerinti 

szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy 

mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.  

(5) A 4. §-ban meghatározott tevékenység bejelentése során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri 

szabályokat kell alkalmazni.  

(6) Cég által folytatott szakmagyakorlási tevékenység esetén a hatáskör tekintetében az (1)-(4) 

bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy lakóhelyen a cég székhelyét kell érteni.  

(7) A szakmai címek megállapítása során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell 

alkalmazni.  

4. A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei  
6. § (1) Természetes személy a 3. § szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a 

névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 4. § szerinti esetekben köteles a 

tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.  

(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)  

a) 16. §-a szerinti településtervezési tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető 

tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakterületi jogosultsággal, 

településtervezési szakági tevékenységet akkor, ha személyesen közreműködő tagja, vezető 

tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakági szakterületi 

jogosultsággal,  

b) 16. §-a szerinti településrendezési szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, 

vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településrendezési szakértői szakterületi 

jogosultsággal,  

c) 32. §-a szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a vezető tisztségviselője, 

személyesen közre-működő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott területen építészeti-

műszaki tervezési szak vagy rész-szakterületi jogosultsággal,  

d) 32. §-a szerinti építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja 

vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,  

e) 38/A. §-a szerinti felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja 

vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal,  

f) 38/A. §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja 

vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki 

ellenőri jogosultsággal,  

g) 38/C. §-a szerinti energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik 

energetikai tanúsítói jogosultsággal,  

és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.  

(3)1 A cég a Szolgtv., az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése szerinti tartalmú 

bejelentése alapján az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést 

(C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység 

terjedelme azonos a (2) bekezdésben meghatározott természetes személy jogosultságának 

terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes 

személy nyilvántartási számával.  

(4) Cég az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, az (5) bekezdés 

figyelembevételével olyan tevékenységet végezhet,  

a) amelyhez rendelkezik a (2)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel,  

b) amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és  

c) amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg.  

(5) A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül 

legalább az egyikhez a (2) bekezdés szerinti 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.  



(6) 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,  

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.  

(7) A (2) bekezdés vonatkozásában a cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.  

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei és a bejelentés 

tartalma  
7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:  

a) képesítési követelmény az 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 a 9. § szerint,  

c) a kérelmező személy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű.  

(2) A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási 

tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:  

a) az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a 

területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,  

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a 

kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány 

megállapítása érdekében kéri,  

c) a szakmai gyakorlat igazolását a 12. § szerint,  

d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását,  

e)1 a bejelentésben közölteket igazoló iratok másolatát, a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés 

tartalmának hitelességéről, ezzel a jogszabályban előírt feltételek és az iratmásolatok hitelességét 

is igazolja.  

(3) A (2) bekezdés e) pontjában foglaltakon túlmenően további hitelesítés nem követelhető meg.  

(4) A 3. § szerinti szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan az 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.  

8. § (1) A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a szakképzettséget igazoló 

oklevélből a szakirány, illetve annak a szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem 

állapítható meg, akkor az oklevél szakirányáról az engedélyezési eljárás során a Magyar Mérnöki 

Kamara vagy a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: országos kamara) által 

működtetett szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, amelyet a jogosultság 

megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz.  

(2)  A szakértői testület elnökét és két tagját a feladatkörében érintett országos kamara jelöli. A 

szakértői testület tagja továbbá az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

megbízott személy, valamint tagja az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért 

felsőoktatási intézmény képviselője. A szakértői testület működési rendjét ügyrendjében állapítja 

meg.  



(3) A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség 

egyenértékűségének vizsgálatára kerül sor, melynek alapját az országos kamarai szabályzatok által 

tudományterület szerinti bon-tás alapján meghatározott, a 4. mellékletben előírt minimum 

kreditszámok összege képezi. A tantárgycsoportok és azon belül a kreditértékekben meghatározott 

ismeretkörök vagy tantárgyak nevesítése kamarai hatáskörben, szabályzat formájában kerül 

meghatározásra a szükséges minimum kompetencia tartalmakkal együtt.  

(4) 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.  

(5) 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.  

9. § (1) Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szintet és 

szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat megszerzését követően, a kérelmezett 

szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai 

gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.  

(2) A településrendezési tervezési jogosultság megállapításához az 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.   
(3) A (2) bekezdés b) pontja 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.  

(4) Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai 

gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési 

gyakorlattal kell igazolni, a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével.  

(5)7 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.  

(6) A településrendezési szakértői tevékenység engedélyezéséhez a nyolc év szakmai gyakorlati 

időbe a (2) bekezdés a) pontjában, b) pont bb)–bc) alpontjában meghatározott, a kérelmezett 

szakterületnek megfelelő tevékenység vehető figyelembe.  

(7) 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.  

11. § (1) 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,  

g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,  

h) építészeti-műszaki tervezési,  

i) építésügyi műszaki szakértői  

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az 1. 

melléklet szerin-ti gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az 

(1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.  

12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat 

fogadható el (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.  

(2) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetében 

a gyakorlati idő, a képesítés és az igazolás alapján az 1. melléklet szerinti részszakterületi 

jogosultságot is megállapíthat, amelyet a szakmagyakorló jogosultságát tartalmazó névjegyzékben 

is meg kell jeleníteni 

 

9. Tervezési program  

16. § (1) 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 mellék-letét képezi.  

(2) 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.  

(3) A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési 

tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell  

a) a beruházás költségkeretét,  

b) a tervezés előzményeit,  

c) a kiindulási adatokat,  

d) a helyszínt,  

e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,  

f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,  

g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,  

h) a közműellátottság mértékét, és  

i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,  

j)10 műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített 

műemlékvédelmi szempontokat.  

11. Tervezési díj  

18. § A tervezési díj magában foglalja  

a) a közvetlen költségek, ennek keretében  

aa) a számított munkadíj,  

ab)11  

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.  

13. Építésügyi műszaki szakértés  

20. § (1) 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.  

(2) 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.  

(3) 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. 

(4) 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.  

(5) Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának 

szakszerűségé-ért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért.  

(6) 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 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.  

(7) 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  

21. § (1) Az építési műszaki ellenőr az Épkiv. 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja 

el.  

(2) 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.  

(3) Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében 

vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot 

ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője.  

(4) Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, 

anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési 

munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri 



feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó 

kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az 

építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.  

(5) Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi 

műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői 

tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban.  

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS  

22. § (1) 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.  

(2) 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.  

(3) 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 vagy kormány-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.  

(4) 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.  

(5) 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.  

16. A kérelem elbírálása és a határozat tartalma  
28. § (1) Ha a kérelem hiányos, a területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő 

megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel. Ismételt hiánypótlási felhívás 

kibocsátására nincs lehetőség.  

(2) 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 elutasítja, amennyiben 

a kérelem és mellékletei nem felelnek meg, vagy 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.  

(3) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén 

az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri - 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.  



(4) A területi kamara titkára a kérelemnek a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített 

határozatban ad helyt, amely a Ket.-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 elmara-dásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást.  

(5) Az eseti engedélyről szóló döntést a területi kamara titkára a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti 

egyszerűsí-tett határozattal hozza meg, amely a Ket.-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.  

(6) A kérelem elutasításáról hozott döntés a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően 

tartalmazza a területi kamara elnöksége véleményének indokolását.  

(7)4 Jogorvoslati eljárásban az országos kamara főtitkára kikéri a szakterület szerinti szakmai 

tagozat vélemé-nyét a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.  

21. A szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetése  
33. § (1) 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 idő-pontját a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a 

kérelemben megjelölttől. A szüneteltetés idő-tartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási 

tevékenység nem végezhető.  

(2) A szüneteltetett tevékenység - külön kérelemre - abban az esetben folytatható, ha a 

szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a kötelező 

továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja.  

(3) Tervező műszaki ellenőri cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki 

ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.  

(4) Beruházási tanácsadói cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki 

ellenőri jogosultság szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.  

25. A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés  
38. § (1) 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 jog-szabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen 

értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő 

jártassággal.  

(2) Az energetikai tanúsítói jogosultság kivételével a jogosultság megállapítását követő egy éven 

belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.  

(3)5 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.  

(4) 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 a 39. 



§ (10) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén ismételhető. A javítóvizsga díja első 

alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos.  

(5) A jogosultsági vizsga, a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a 

vizsgát szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára.  

(6) 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.  

(7)6 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.  

39. § (1) 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 (11) bekezdés szerinti 

írásbeli vizsga eredmény esetén kerül sor.  

(2) 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.  

(3) A vizsga és a beszámoló helyszínén a vizsga és a beszámoló megkezdése előtt meg kell 

állapítani a vizs-gázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga és beszámoló 

szabályairól. A vizsgázó és a be-számoló köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó és a 

beszámoló segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga 

képletgyűjteménye kivételével.  

(4) 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,  

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.  

(5) 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 településrendezési tervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a 

szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények ismerete.  

(7) A jogosultsági vizsga és a beszámoló időtartama 120 perc.  

(8) 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.  

(9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető, azonban a 

vizsgának és a beszámolónak nem kötelező előfeltétele.  

(10) 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.  

(11) Az 50-70% közötti eredmény esetében a vizsgázó vagy beszámoló szóbeli vizsgát vagy 

beszámolót tesz.  

(12) 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.  

(13) A szóbeli vizsgán vagy beszámolón a vizsgázó vagy beszámoló további kérdést kap, melyre 

külön fel-készülési idő nélkül válaszolnia kell. A vizsga szakértői testülete bármelyik tagja 

kiegészítő kérdéseket tehet fel a vizsgázónak.  

(14) 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 eredmény-hirdetés.  

(15) A jogosultsági vizsga és a beszámoló letételét a vizsgaszervező igazolja, külön kérelem nélkül 

gondos-kodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről.  

XII. FEJEZET  

JOGKÖVETKEZMÉNYEK  

28. Közös szabályok  
43. § (1) 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.  

(2)11 A területi kamara titkára az (1) bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre a 44. § szerinti 

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.  

(3) A jogkövetkezményt megállapító területi kamara titkára a döntését az OÉNY e-szankció 

alkalmazásban rögzített jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-rendszerben.  

(4) 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.  

(5) 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.  



(6)12 Az e rendelet alapján megállapított bírság összege - egy éven belüli ismételt bírságolandó 

szabálytalanság esetén - az előzőleg megállapított bírság 150%-ánál kevesebb nem lehet.  

(7) 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.  

29. Jogkövetkezmények típusai  
44. § (1) 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 a 43. § (1) bekezdés a) pontja során 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,  

e) ha az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet által feltárt hibát az 

energetikai tanúsító a tanúsítvány alátámasztó munkarészben nem javítja ki,  

f) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-műszaki tartalmú dokumentáció esetén a 43. § 

(1) bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre.  

(2) A területi kamara titkára  

a)13 a szakmagyakorlót 20 000 forint bírsággal sújtja, ha az (1) bekezdés a)-b) és e) 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. 

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell 

megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre 

halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.  

(4) 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. melléklet I. táblázat 16. pontjában 

meghatározott jogsértő cselekmény kivételével - három éven belül legalább kettő alkalommal 

jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,  

b) legfeljebb egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság - az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. 

pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével - egy éven belül kettő alkalommal 

jogerősen bírsággal sújtotta,  

c) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. 

pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt jogerősen 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,  

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.  

(5) 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. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő 

cselekmény miatt három éven belül ismételten jogerősen 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 

szakmagya-korlási tevékenységet,  

h)14 az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés h) pontja szerinti felfüggesztő határozat jogerőssé 

válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,  

i) ha az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az 

energetikai tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktől.  

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez  

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, 

szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi 

jogosultsággal lehet végezni. 
A melléklet a  

• településrendezési tervezés 

• Építészeti-műszaki tervezés 

• Építésügyi műszaki szakértés 

• Sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület 

• Sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 

szerinti csoportosításban megadja a: 

• szakmagyakorlási területek 

• szakterületek/részszakterületek 

• 4. a felszíni víz jó kémiai állapota: a felszíni víztestre meghatározott környezeti 

célkitűzések elérésének lehetőségét biztosító kémiai állapot, amely azzal jellemezhető, 

hogy a felszíni vízben található szennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg a 

környezetminőségi határértékek által meghatározott koncentráció szintjét;  

• 5. környezeti célkitűzés: a felszíni víz adott időpontig elérni kívánt ökológiai és kémiai 

állapota, melynek jellemzőit a vonatkoztatható referencia feltételek és a vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormány-rendelet határozzák meg;  

• 6. befogadó: a felszíni víz, valamint annak medre;  

• 7. befogadó terhelhetősége: előzetes vízszennyezettségi vizsgálatok és a vonatkozó 

vízszennyezettségi határérték alapján az illetékes vízvédelmi hatóság által megállapított 

olyan mértékű, még megengedhető terhelés, amely mellett még biztosítható a környezeti 

célkitűzés elérése;  

szerint adja meg a feladatok megnevezését, melyet az adott szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni, a szükséges képesítési minimum követelmények és a meghatározott szakmai 

gyakorlati idővel.  

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól  
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 36. §-ában, a 110. § (7) bekezdés f) pontjában, valamint a vízgazdálkodásról 



szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 14. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A rendelet hatálya  
1. §A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése, valamint 

a szenynyezések megelőzése és csökkentése érdekében e rendelet meghatározza a felszíni vizek 

minőségének megóvását, javítását, a víztestek jó állapotának elérését és fenntartását, továbbá a vízi 

és vízközeli, valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 

fennmaradásához szükséges feltételek biztosítását szolgáló intézkedéseket.  

2. § A rendelet hatálya kiterjed:  

a) a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, ha  

aa) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, illetőleg kötelezettségek terhelik,  

ab) létesítménye vagy terméke, illetőleg tevékenysége vízszennyezést okoz, illetve okozhat,  

ac)17 a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet 

szerinti csapadékvíz- és szennyvízelvezető műbe, valamint a szennyvíztisztító telep nélküli 

közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető, -gyűjtő rendszerbe (a továbbiakban együtt: 

közcsatornába) szennyvizet bocsát,  

ad)18 zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet - kivéve a kizárólag háztartási eredetű nem közművel 

összegyűjtött szennyvizet - közcsatornába, továbbá közös üzemi szennyvíz-, illetve csapadékvíz 

hálózatba szennyvizet bocsát;  

b) a felszíni vizekre, a csapadékvíz, szennyvíz elvezetését, tisztítását szolgáló víziközművekre, a 

nem köz-üzemű közös üzemi (ipari) csatornára, szennyvíztisztítóra, azok terhelésére és 

szennyezésére.  

Értelmező rendelkezések  
3. § E rendelet alkalmazásában:  

1. felszíni víz: a föld felszínén lévő állóvíz (így különösen: tó, bányató, mocsár, tározó), vízfolyás 

(így például: folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás) vize;  

2. a felszíni víz állapota: olyan általánosan jellemző állapot, amelyet a felszíni víztest ökológiai és 

kémiai állapota közül a kevésbé jó határoz meg;  

3. a felszíni víz jó állapota: olyan jellemző állapot, amelyben a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ökológiai és kémiai állapot jó minősítésű;  

8. vízszennyezettség: a felszíni vízben a vízszennyező anyaggal történő terhelés (vízterhelés) 

hatására kiala-kult vízszennyező anyag koncentráció;  

9.22 környezetminőségi határérték: elsőbbségi anyagok és egyéb veszélyes anyagok, 

anyagcsoportok olyan mértékű, még megengedett koncentrációja felszíni vízben vagy biótában, 

amelynek meghaladása a felszíni víz jó kémiai állapotának nem megfelelését okozza;  

10. mértékadó vízszennyezettség: a vizsgált vízszennyező forrás környezetében kialakult, más 

vízszennyező források által okozott, meghatározott időtartamra vonatkoztatott jellemző 

vízszennyezettség, amelyhez a vizsgált vízszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik;  

11. vízszennyező forrás: az a tevékenység, létesítmény, építmény, illetőleg berendezés, amelyből 

vagy amelyről vízszennyező anyag kerül pontszerű források esetében szennyvízelvezető (illetve 

csapadékvíz elvezető) vízilétesítményen keresztül, nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrások 

esetében más környezeti elemek közvetítésével a felszíni vizekbe;  

12. vízszennyező anyag: a vizek természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag vagy 

hőenergia, amely az emberi tevékenység eredményeként közvetlen, illetőleg közvetett bevezetéssel 

kerül a befogadóba, és amely káros, illetve káros lehet az emberi egészségre, az élővilágra vagy a 

környezet más elemeire, illetőleg károsítja, illetve károsíthatja az anyagi javakat;  

13. veszélyes anyagok: az olyan anyagok vagy az anyagoknak olyan csoportjai, amelyek toxikusak, 

perzisztensek és képesek a bio-akkumulációra, továbbá az olyan anyagok, illetőleg az anyagok 

olyan csoportjai, amelyek az előbbiekkel egyenértékű problémákat okoznak;  

14. I. és II. listába tartozó anyagok: e rendelet 1. számú mellékletének B) pontjában meghatározott 

anyagok, illetve anyagcsoportok;  



15. elsőbbségi anyagok, anyagcsoportok: e rendelet 1. számú mellékletének E) pontjában 

meghatározott anyagok, anyagcsoportok, melyek jelentős kockázatot jelentenek a vízikörnyezetre, 

illetve azon keresztül az egyéb védett értékekre, környezeti elemekre;  

16. elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok: e rendelet 1. számú mellékletének E) pontjában 

külön jel-zett anyagok, anyagcsoportok;  

17. vízterhelés: vízszennyező anyag felszíni vízbe bocsátása;  

18. vízszennyező anyag kibocsátása (a továbbiakban: kibocsátás): vízszennyező anyag, hőenergia 

közvetle-nül vagy közvetetten felszíni vízbe juttatása;  

19. kibocsátó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki tevékenysége során szennyvizet (használt vizet) közvetlenül vagy közvetve 

befogadóba vezeti;  

20. szennyvíz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat - 

illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés - 

következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot 

tartalmazó víz;  

21. a felszíni vízbe való közvetlen bevezetés (a továbbiakban: közvetlen bevezetés): a kibocsátott 

szennyvíz (használt víz) további tisztítás nélküli befogadóba vezetése;  

22. a felszíni vízbe való közvetett bevezetés (a továbbiakban: közvetett bevezetés): a telephelyről 

kibocsátott szennyvíz (használt víz) közcsatornán vagy egyéb csatornán (a továbbiakban: közös 

üzemi csatornán) való elvezetése, illetve a közműves ivóvízellátásról és a közműves 

szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet szerinti háztartási szennyvíznek nem minősülő 

szippantott szennyvíz közcsatornába vagy közös üzemi (ipari) csatornába bocsátása és további 

tisztítás után történő befogadóba vezetése;  

23. vízszennyezés: vízszennyező anyagnak az engedélyezett kibocsátási határértékét meghaladó 

mértékű, közvetlen vagy közvetett befogadóba vezetése;  

24. rendkívüli szennyezés: üzemszerű működésen kívülálló okból (műszaki meghibásodás, 

gondatlan kezelés, baleset) bekövetkező vízszennyezés, illetve a közcsatorna károsító szennyezése, 

továbbá, ha a felszíni víz, köz-csatorna szennyezése nem szennyvízzel történt;  

25. hígítás: ha a kibocsátás az engedélyezett (üzemnapra, illetve egyéves időszakra vonatkozó) 

szennyvíz-mennyiséget indokolatlanul túllépi, továbbá ha a kibocsátó a szennyvíz-mintavétel ideje 

alatt friss vizet kever a szennyvízhez a mintavételi pont előtt, a kibocsátási határérték teljesítése 

érdekében;  

26. vízszennyező anyag kibocsátási határértéke (a továbbiakban: kibocsátási határérték): a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott keretek között, hatósági határozatban 

előírt - közvetlen vagy közvetett úton - a felszíni vízbe, illetve közcsatornába, közös üzemi 

csatornába vezethető szennyező anyag mértéke. Az adott szennyező anyagra vonatkozó határérték 

megadható koncentrációban, tömegáramban, előállított termékegységre, felhasznált 

anyagmennyiségre, gyártási kapacitásra vonatkozó fajlagos mennyiségben, illetve százalékos 

csökkentési hatás-fokban;  

27. kombinált módszer: a kibocsátásra és a szennyvizek befogadóba vezetésére a vízszennyező 

anyagok ki-bocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

miniszteri rendelet szerinti kibocsátási határértékek, valamint az elérhető legjobb technika, illetve 

nem pontszerű (diffúz) szennyezések esetén a legjobb környezeti gyakorlat komplex - kombinált - 

alkalmazása egy adott kibocsátás szabályozása során;  

28. küszöbérték: jogszabályban, jogszabályi keretek között hatósági határozatban meghatározott 

kibocsátási határérték, mely a közcsatornába vezethető szennyező anyag minőségét és megengedett 

mértékét határozza meg;  

29. közcsatorna: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 

kormányrendelet szerinti szennyvízelvezető mű, valamint a települési szennyvíztisztító telep vagy 

szennyvíztisztító telep nélküli közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető, -gyűjtő 

rendszer;  

30. közcsatornába bocsátó: az a kibocsátó, aki közcsatornába szennyvizet, csapadékvizet bocsát;  

31. közcsatorna, szennyvíztisztító telep károsító szennyezése: vízszennyező anyagnak a 

küszöbértékét megha-ladó mértékű közcsatornába vezetése;  



32. szolgáltató: a víziközmű üzemeltetésével szennyvízelvezetést vagy szennyvíztisztítást, 

illetőleg mindkettőt közszolgáltatásként végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet;  

33. közös üzemi csatorna: az a nem közüzemű szennyvíz elvezetését szolgáló vízilétesítmény, 

amelyet több kibocsátó közösen használ a különböző eredetű, döntően technológiai szennyvizek 

közös üzemi szennyvíztisztító telepre, illetve befogadóba vezetésére;  

34. közös üzemi szennyvíztisztító: az a nem közüzemű létesítmény, amelyet több kibocsátó közösen 

használ a különböző eredetű, döntően technológiai szennyvizek tisztítására;  

35. közös üzemi csatornát, szennyvíztisztítót üzemeltető: több kibocsátó által közösen használt, nem 

közüzemi szennyvízelvezető, szennyvíztisztító létesítményt üzemeltető természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;  

36. új létesítmény, új tevékenység (a továbbiakban együtt: új létesítmény): az az építmény, 

létesítmény, berendezés, tevékenység, amelynek létesítését, megvalósítását 2003. január 1-jét 

követően engedélyezték (létesítési vagy építési engedély);  

37. meglévő létesítmény, meglévő tevékenység (a továbbiakban együtt: meglévő létesítmény): 2003. 

január 1. előtt kiadott vízjogi létesítési vagy építési, illetve fennmaradási engedély alapján 

engedélyezett létesítmény;  

38. használt víz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat 

következté-ben csak fizikai tulajdonságaiban megváltozott víz;  

39. felszíni vízben okozott károsodás: a felszíni víz ökológiai, kémiai, illetve mennyiségi 

állapotában, illetve ökológiai potenciáljában közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, 

jelentős és kedvezőtlen változás, illetve a felszíni víz által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy 

közvetett mérhető jelentős romlása;  

40. regeneráció: az a folyamat, illetve tevékenység - ideértve a természetes regenerálódást is -, 

amelynek eredményeképpen a károsodott állapot megszűnik, a károsodott felszíni víz, illetve az 

általa nyújtott, károsodott szolgáltatás visszaáll az eredeti állapotba;  

41. kármentesítés: olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszíni víz károsodásának enyhítésére, 

az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszíni víz által nyújtott 

szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, így 

különösen olyan műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység, amely a veszélyeztetett, 

szennyezett, károsodott felszíni víz megismerése, illetőleg a szennyezettség, károsodás és a 

kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése, továbbá monitorozása érdekében szükséges;  

42. diffúz források: nem pontszerű források, illetve sok kisebb vagy elszórt forrás, amelyekből a 

szennyező anyagok a vízbe kerülhetnek kibocsátásra, amelyek a felszíni vizekre gyakorolt együttes 

hatása jelentős lehet, és amelyek esetében nem praktikus a jelentések begyűjtése egyedileg minden 

forrásból;  

43. üledék: a felszíni vízbe besodort és lerakódott szervetlen és szerves eredetű hordalék részecskéi, 

a víz-testben kémiai folyamatból keletkező csapadék pelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek 

fenéken lerakodó maradványai;  

44. vízminőségi határérték: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól szóló rendeletben meghatározott fizikai-kémiai szennyezőanyagok 

által okozott vízszennyezettség még megengedett olyan mértéke, amelynek meghaladása a jó 

ökológiai állapot romlását okozza;  

45. keveredési zóna: a felszíni víztestbe való közvetlen bevezetés bevezetési pontjának közvetlen 

környezetében a víztest egy részének lehatárolásával kijelölt térrész;  

46. jó ökológiai állapot: a felszíni víztestre meghatározott környezeti célkitűzések elérésének 

lehetőségét biztosító ökológiai állapot, amely azzal jellemezhető, hogy a biológiai minőségi 

elemek, az ökológiát támogató fizikai-kémiai elemek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott, egyéb specifikus szennyező anyagok koncentrációja nem 

haladja meg a vízminőségi határértékek által meghatározott koncentráció szintjét;  

A felszíni vizek minőségének védelmére vonatkozó általános szabályok  
4. § (1) A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához, illetve az erősen módosított 

víztestek jó ökológiai potenciáljának eléréséhez a vízhasználó (ideértve a kibocsátót) köteles - az 

e rendelet és a Kvt. vonatkozó előírásainak betartásával - hozzájárulni.  



(2) Amennyiben nem pontszerű (diffúz) szennyezések miatt kibocsátási határérték megállapítására 

nincs mód, ott a legjobb környezeti gyakorlaton alapuló műszaki intézkedések alkalmazásával kell 

a vízszennyezést megelőzni, hogy a környezeti terhelés a legkisebb mértékűre csökkenjen.  

5. § (1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést 

okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett  

a) határértéknek megfelelő,  

b) határérték alatti  

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.  

(2) Használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény 

létesítéséhez, bővítéséhez, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározott jelentős változással járó fejlesztéséhez, valamint a működésének megkezdéséhez és 

működtetéséhez, a létesítményt engedélyező hatóságok engedélye szükséges.  

6. § (1) A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet előírásai szerint meg 

kell határozni a felszíni víztestek elhelyezkedését, a víztest-csoportok kialakítását és a hozzájuk 

tartozó, a jó kémiai és a jó ökológiai állapotot jellemező referenciaértékeket.  

(2) A felszíni víztestek vízminőségi elemeire vonatkozó referencia feltételek megállapításáról, az 

állapotértékelés végrehajtásáról, valamint a monitoring programok tervezéséről és működtetéséről 

a felszíni vizek meg-figyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri 

rendelet rendelkezik.  

7. § A környezeti célkitűzéseket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, 

gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, és helyi 

építési szabályzatok kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi 

programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben - a vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint - érvényesíteni kell.  

8. § A felszíni víztestek jó állapotának elérése és fenntartása érdekében az 1. számú melléklet B) 

pontjában meghatározott I. lista szerinti anyagok, valamint E) pontjában meghatározott elsőbbségi 

veszélyes anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának fokozatos kiküszöbölésére, továbbá a B) 

pontban meghatározott II. lista szerinti anyagok, valamint az E) pontban meghatározott elsőbbségi 

anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának csökkentésére intézkedéseket kell hozni a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben.  

A kibocsátó általános kötelezettségei  
9. § (1) A kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az engedélyben előírt 

kibocsátási határ-értékre megtisztítani vagy megtisztíttatni.  

(2) A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy  

a) a vízszennyezést megelőzzék, vagy a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre 

csökkentsék;  

b) takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.  

(3) A felszíni víz jó állapotának elérése érdekében a vízszennyező anyagok tekintetében 

megállapított környezeti célkitűzéseket, valamint a környezetminőségi és vízminőségi 

határértékeket (a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határérték), továbbá a kibocsátási 

határértékeket a tevékenység és létesítmény tervezésénél figyelembe kell venni, valamint a 

megvalósítás és működtetés során be kell tartani.  

10. § (1) Új létesítmények tervezésénél és megvalósításánál, valamint működtetésénél az elérhető 

legjobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat eredményező módszereket, eljárásokat, 

termelő, illetőleg szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.  

(2) Tilos vízterhelést okozó új létesítményt telepíteni, ha a 42. § (1) bekezdés szerinti előírások 

nem teljesíthetők, továbbá - a 26. § (4)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - ha a befogadó 

mértékadó vízszennyezettsége már meghaladja vagy a tervezett létesítmény szennyezőanyag-

kibocsátásának hatására várhatóan meghaladhatja a vízszennyezettségi határértéket.  

11. § (1) Aki a vízhasználata során, a kibocsátási határértéket valamely szennyező anyag 

tekintetében meghaladó szennyezettségű vizet vesz ki a felszíni vízből, és a tevékenysége során 

keletkező szennyvizet ugyanabba a befogadóba bocsátja, kizárólag az általa okozott 

többletszennyezésért felel.  



(2) A kibocsátó üzemszerű működésén kívülálló okból bekövetkező, rendkívüli szennyezés 

esetében a kibocsátó  

a) haladéktalanul köteles arról a vízvédelmi hatóság részére bejelentést tenni az addig tett 

intézkedések egy-idejű közlésével  

aa) közvetlen bevezetés esetén a vízügyi igazgatóságnak, végpontján szennyvíztisztító telepet nem 

tartalmazó közös szennyvízelvezetés esetén a szolgáltatónak vagy a közös üzemi csatornát 

üzemeltetőnek is,  

ab) közvetett bevezetés esetén a szolgáltatónak vagy a közös üzemi tisztítót üzemeltetőnek is;  

b) azonnali beavatkozást igénylő esetben a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a kárelhárítást azonnal köteles 

megkezdeni.  

A szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályok  
12. § (1) Az 1. számú melléklet B) pontjában meghatározott, I. lista szerinti vízszennyező anyagok 

és az E) pontban megjelölt elsőbbségi veszélyes anyagok felszíni vízbe való kibocsátását a 

kibocsátó technológiák fejlődésével párhuzamosan a 8. § (1) bekezdésében előírtakra is 

figyelemmel fokozatosan meg kell szüntetni. A ki-bocsátás megszüntetéséig a kibocsátás a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, illetőleg a vízvédelmi hatóság által előírt 

határértékek és határidők megtartásával végezhető.  

(2) Az 1. számú melléklet C) pontjában meghatározott anyagok kibocsátása, valamint D) pontjában 

meghatározott anyagok kibocsátása az ott felsorolt technológiákból tilos.  

(3) Közcsatornába szennyvíz (használt víz) csak a használt és szennyvizek kibocsátásának 

ellenőrzésére vo-natkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet és a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

miniszteri rendelet szerint, valamint e rendelet előírásainak betartásával bocsátható.  

 (4) Zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet (használt vizet) közcsatornába vezetni - a kizárólag házi 

szennyvizek kivételével - csak akkor lehet, ha a szennyvizet megfelelően kialakított és az adott 

technológiára előírt technológiai határérték, illetőleg küszöbérték alapján méretezett szennyvíz 

előkezelőn való előtisztítást követően vezették a gyűjtőbe. Előtisztítás hiányában technológiából 

származó szennyvizet (használt vizet) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként 

kizárólag nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő helyen és előzetes 

minőségvizsgálat ismeretében, a szolgáltató által adott a tisztításra vonatkozó vállalkozási 

nyilatkozat alapján szabad leüríteni. Kommunális és technológiai szennyvizek egyazon fordulóban 

nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg.  

(5) Közcsatornába - a háztartások, továbbá a napi száz adagnál kisebb kapacitású vendéglátó-ipari 

egységek kibocsátásait, valamint a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott előkezelést követően 

külön engedélyezett eseteket kivéve - tilos bármilyen hulladékot, így élelmiszer-hulladékot 

bocsátani, kiemelt figyelemmel a gépi eszközök és őrlők által előállított, házi és közüzemi 

konyhákból, éttermekből, feldolgozóüzemekből származó szilárd vagy folyékony hulladékokra.  

(6) Elválasztott rendszerű (nyílt vagy zárt szelvényű) települései csapadékvíz-elvezető csatornába 

szennyvizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvizek 

kivételével.  

13. § A szennyvizet kibocsátó létesítmények üzemeltetése során a környezet védelme 

szempontjából az elér-hető legjobb technikát kell alkalmazni. Ennek meghatározásánál figyelembe 

kell venni  

a) a tevékenység folytatásához szükséges veszélyes anyagok mennyiségének csökkentését, 

fokozatos kiküszöbölését;  

b) a tevékenységhez szükséges víz takarékos, a nyers- és segédanyagok, valamint az energia 

hatékony fel-használását;  

c) a környezet szennyezésének megelőzését, a káros hatások, illetve ezek kockázatának 

csökkentését;  

d) a balesetek megelőzését és a bekövetkezett balesetek környezeti következményeinek 

csökkentését;  



e)51 a tevékenység felhagyása esetén, az esetleges további szennyezések, károsodások 

kockázatának elkerüléséhez és a működési terület környezetvédelmi szempontból megfelelő 

állapotának visszaállításához szükséges, megkövetelt intézkedéseket.  

14. § (1) A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során:  

a) olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a kibocsátási 

határértékek túl-lépését és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;  

b) a szennyvíztisztító és a szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan, 

karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;  

c)52 a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával 

a vízszennyezést meg kell akadályozni.  

(2) Az engedélyben előírt kibocsátási határértéket hígítás útján teljesíteni a befogadó vagy 

közcsatorna védelmében jogszabálynak, illetőleg hatósági intézkedésnek megfelelően lehet.  

(3) Az engedélyben megállapított követelmény nem teljesíthető olyan eljárás alkalmazásával, 

amely más környezeti elem szennyezésével jár.  

(4) A kibocsátási határértéket - a kibocsátás utáni hígulást figyelmen kívül hagyva a vízszennyező 

anyag koncentrációjának meghatározása során - az engedélyben rögzített, illetve arra a pontra kell 

alkalmazni, ahol a ki-bocsátott szennyező anyag elhagyja a vízszennyező forrást. Közvetett 

bevezetés esetén a szennyvíztisztító telep tisztítóképessége is figyelembe vehető az érintett 

vízszennyező források kibocsátási határértékeinek meghatározásakor.  

(4a) A vízvédelmi hatóság azokra a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi és egyéb veszélyes 

anyagokra, amelyekre a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának 

szabályairól szóló miniszteri rendelet környezetminőségi határértékeket határoz meg, a befogadó 

terhelhetőségére tekintettel keveredési zónát jelölhet ki. A keveredési zónában az elsőbbségi és 

egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok koncentrációja - nem érintve a felszíni víz további részét 

- meghaladhatja a környezetminőségi határértéket.  

 (5) Amennyiben a kibocsátott szennyvíz veszélyezteti vagy korlátozza a felszíni vízből kivett víz 

használatát, vagy károsan szennyezi a közcsatornát, illetőleg veszélyezteti a szennyvíztisztító 

működését, illetve tisztítási hatékonyságát, a vízvédelmi hatóság - a települési szennyvíztisztító 

telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és tűz- és 

katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével - a kibocsátót a veszélyeztetés vagy 

károsodás mértékétől függően határozatban kötelezi a szennyvízkibocsátás korlátozására vagy 

leállítására.  

(6) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátók a szennyvízkibocsátásuk mennyiségi és 

minőségi adatait - a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 

szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - rendszeresen mérni (önellenőrzés), és 

nyilvántartani kötelesek.  



3. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez56  

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi 

dokumentáció tartalmi követelményei  
A) A tartalmi követelményekre vonatkozó általános előírások  

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez az e rendelet 21. § (1)-(3) bekezdéseiben előírt 

engedélyezési eljárás során a külön jogszabályok szerinti engedélykérő dokumentáció tartalmi 

követelményeire vonatkozó előírásokat csak új létesítmények vízjogi engedélyezése, új és meglévő 

létesítmények egységes környezethasználati engedélyezése és meglévő létesítmények 

felülvizsgálata során kell teljesíteni, továbbá az engedélykérelemnek tartalmaznia kell a B) fejezet 

szerint meghatározott adatokat is.  

B) Meglévő létesítményből kibocsátók engedélyének (vízjogi üzeméltetési, környezetvédelmi, 

működési, egységes környezethasználati) szennyvízkibocsátással kapcsolatos megújításához, 

illetve meglévő, a 21. § (3) bekezdés szerinti kibocsátást folytatók kibocsátási határértékeinek 

megállapításához az e rendelet hatálybalépése után benyújtott engedélykérő dokumentációnak a 

következő adatokat, tervrészleteket kell tartalmaznia:  

1. Általában szükséges adatok minden kibocsátóra értelemszerűen vonatkoztatva  

1.1. A külön jogszabályban57 meghatározott adatok.  

1.2. Termelő üzemekből kibocsátók termelésre, gyártástechnológiára vonatkozó, az 1.1. pontban 

előírtakon túli, egyéb jellemző adatai:  

a) a szennyvíz keletkezését eredményező gyártástechnológia, a felhasznált alap- és segédanyagok, 

az ezekkel összefüggő - az anyagokban előforduló - károsító anyagok fajtái. A termelés jellemző 

volumen adata, illetőleg a termelési kapacitás;  

b) a termelési időszakok időtartama;  

c) a szennyvíz keletkezését befolyásoló munkarend, az éves üzemnapok száma;  

d) idényben vagy időszakosan működő kibocsátóknál az aktuális idény vagy időszak tartama, 

jellemzői;  

e) több műszakban, eltérő technológiákkal üzemelő kibocsátóknál a szennyvíz műszakonkénti 

megoszlása;  

f) a vízveszteségnek az alkalmazott technológia jellemzői alapján mért vagy számított mértéke;  

g) amennyiben az adott gyártási technológiára vonatkozóan a külön jogszabályban technológiai 

határértékek vannak érvényben, meg kell adni, hogy a folytatott (vagy folytatni kívánt) 

tevékenység(ek) a jogszabály mellékletében szereplő technológiák melyikével azonosítható 

(sorszám és pontos megnevezés megjelölésével);  

h) több - technológiai határértékkel bíró - gyártási technológia esetében a szennyvízmennyiség 

megadása technológiai bontásban, m3/nap mértékegységben. Amennyiben a technológiai 

határérték(ek) a felhasznált anyag vagy termék egységére vetített szennyező anyag mennyiségben 

van megadva (kg/t), akkor szükséges a felhasznált anyag vagy előállított termék mennyiségének 

megadása technológiánként.  

1.3. Közvetlen bevezetést folytató kibocsátások esetében a befogadó jellemző adatai:  

a) megnevezése,  

b) vízhozamának jellemzői,  

c) vízminőség-védelmi területi kategória szerinti besorolása,  

d) a közvetlen bevezetés helyének szelvényszáma, EOV koordinátái,  

e) a bevezetés jellegének (parti, sodorvonali, hígulási) leírása.  

1.4. Szennyvíztisztító telepről való kibocsátással folyatott közvetlen bevezetés esetén szükséges 

egyéb adatok:  

a) a tisztítótelep lakott területtől való távolsága,  

b) Hatályon kívül helyezve: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.  

c) az üzemelés (szennyvíztisztítás) megkezdésének időpontja,  

d) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a szennyvíztisztítás hatékonyságát befolyásoló 

változások ismertetése,  

e) a szennyvíztisztító mértékadó kapacitás (m3/d; LE),  

f) a szennyvíztisztító telep jellemző szennyező anyag terhelése,  

g) a szennyvíztisztítási technológia leírása,  



h) az üzemelő tisztító műtárgyak ismertetése,  

i) a szennyvíztisztítás hatásfoka,  

j) a keletkező iszap mennyiségi, minőségi adatai, kezelése, végleges elhelyezése.  

1.5. A szennyvíz-előkezelő és szennyvíztisztító létesítmények üzemeltetési és kárelhárítási 

szabályzatának le-írása  

1.6. A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok  

a) egyedi kibocsátási határérték kérelmére és a kérelem alátámasztására vonatkozó adatok, 

ismertetések;  

b) a szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozó adatok  

- mintavételi helyek (önellenőrzési és hatósági mintavétel a nyers szennyvíz és a kibocsátott 

szennyvíz ellen-őrzésére),  

= keletkezési helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,  

= elkeveredés előtti helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,  

= közcsatornába vagy közös üzemi csatornába vezetésre előírt határérték ellenőrzési helye,  

= felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésre előírt kibocsátási határérték ellenőrzési helye,  

- önellenőrzést végző laboratórium megnevezése.  

1.7. Benyújtandó egyéb tervrészletek, adatok:  

a) átnézetes helyszínrajz,  

b) telephely részletes helyszínrajz, a szennyvízelvezető, előkezelő, tisztító létesítményekkel,  

c) a szennyvíz-előtisztító, illetve tisztító technológia működési hossz-szelvény,  

d) szennyvízre, szennyvíziszapra vonatkozó - lehetőleg - akkreditált laboratórium által elvégzett 

önkontroll vizsgálati eredmények,  

e) a vízvédelmi hatóság hatáskörébe nem tartozó alkalmazási, működési és használatbavételi 

engedélyek, valamint a közegészségügyi hatóság által kiadott engedély másolatai és a telep 

nyilvántartási száma,  

f) az eddig előfordult üzemzavarok, havária események rövid ismertetése.  

2. Egyes vízilétesítményekből való kibocsátás esetén az 1.1., 1.3-1.7. pontokban előírtak 

értelemszerű meg-adásán túl az engedélykérő dokumentációhoz a következőket is csatolni kell:  

2.7. Települési szennyvíztisztítóból való kibocsátás esetén  

a) anyag eltávolító kapacitása,  

b) nitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések,  

c) denitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt 

vegyszerek megnevezése, mennyisége,  

d) foszfor eltávolításra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt vegyszerek 

megnevezése, mennyisége,  

e)  

f) csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére, kezelésére vonatkozó adatok.  

2.8. Szivattyútelepről való közvetlen bevezetést folytató kibocsátás esetén  

a) Hatályon kívül helyezve: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.  
b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,  

c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,  

d) egyéb csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére és ártalmatlanítására vonatkozó adatok,  

e) üzemeltetési szabályzat,  

f) kárelhárítás szabályzat.  

2.9. A végpontján szennyvíztisztító teleppel nem rendelkező szennyvízelvezető hálózatból (szabadkiömlőből) 

való közvetlen bevezetés esetén  

a) Hatályon kívül helyezve  

b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,  

c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,  

d) kárelhárítási szabályzat.  

3. Amennyiben a meglévő létesítményből kibocsátást folytató vízjogi engedélyköteles kibocsátó nem 

rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel az 1., 2. fejezetekben előírtak értelemszerű 

alkalmazásával megadott adatokon túl a következőket is csatolni kell az engedélykérő dokumentációhoz:  

3.7. Hatályon kívül helyezve 



3.8. Amennyiben a kibocsátó nem nyújtott be engedélykérelmet  

a) szennyvíztisztító telepről vagy szennyvíz-előtisztító (kezelő) létesítményből való kibocsátás esetében  

- a külön jogszabályban63 előírtak;  

b) szivattyútelepről való közvetlen bevezetés esetében  

- a vízgyűjtőterület jellemzése,  

- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre potenciális veszélyt jelentő, nagyobb ipari 

szennyvízkibocsátók megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,  

- a vízgyűjtőterületen leeresztett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, 

minősége,  

- a szivattyútelep műtárgyainak és berendezéseinek leírása, vázlatrajza;  

c) szabadkiömlőből való közvetlen bevezetés esetében  

- a vízgyűjtőterület jellemzése,  

- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre veszélyt jelentő, nagyobb ipari szennyvízkibocsátók 

megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,  

- a vízgyűjtőterületen leeresztett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, 

minősége.  

4. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez66  

A beavatkozási terv tartalmi követelményei  
1. A beavatkozási terv készítése során  

a) vizsgálni kell minden olyan szennyező anyag térbeli előfordulását, melynek jelenléte a károkozó 

tevékenysége vagy az általa alkalmazott technológiák alapján valószínűsíthető;  

b) részletes kémiai vizsgálatot kell végezni a felszíni vízre, üledékre vonatkozóan annak érdekében, 

hogy valamennyi, a szennyeződést okozó szennyező anyag előfordulása megállapítható legyen;  

c) le kell határolni a szennyeződés által érintett területet;  

d) ki kell választani az alkalmazásra javasolt, bizonyítottan legjobb elérhető beavatkozási 

technológiát;  

e) vizsgálni kell a kármentesítés beavatkozásának pénzügyi-műszaki megvalósíthatóságát, 

költséghasznossá-gát.  

2. A beavatkozási tervben megjelölt lehetséges beavatkozások közötti választáshoz a kötelezett  

a) az elsődleges beavatkozások azonosítása során köteles mérlegelni a felszíni vizek és 

szolgáltatások eredeti állapothoz közeli állapotba történő gyors és közvetlen visszaállítása 

érdekében a választható beavatkozások vagy a természetes regenerálódás lehetőségét;  

b) a kiegészítő és a kompenzációs beavatkozás mértékének meghatározása során a kieső felszíni 

vizet vagy szolgáltatást az adott felszíni vízzel vagy szolgáltatással egyenértékű felszíni vízzel vagy 

szolgáltatással kell helyettesíteni. A helyettesítés elsődleges követelménye a károsodott felszíni 

vízhez vagy szolgáltatáshoz típusában, minőségében és mennyiségében hasonló felszíni víz, illetve 

szolgáltatás biztosítása. 

Amennyiben  

a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott helyettesítés nem valósítható meg, alternatív 

értékelési technikákat kell alkalmazni, alternatív felszíni vizek, illetve szolgáltatások biztosításával 

(így például: a minőségrom-lás kompenzálható a kármentesítési intézkedések mennyiségének 

növelésével). A vízvédelmi hatóság a szükséges kiegészítő és kompenzációs beavatkozás 

mértékének meghatározására előírhatja a megfelelő módszert (így például: pénzügyi értékelés); 

b) az elveszett felszíni vizek, illetve szolgáltatások értékelése elvégezhető, de a helyettesítő felszíni 

vizek, illetve szolgáltatások értékelése nem hajtható végre ésszerű határidőn belül vagy ésszerű 

költségszinten, a vízvédelmi hatóság olyan beavatkozásokat választhat, amelyek költsége 

megegyezik az elveszett felszíni vizek, illetve szolgáltatások becsült pénzügyi értékével.  

3. A kiegészítő és a kompenzációs beavatkozások tervezése során annyi időre kell gondoskodni 

további fel-színi vizekről, illetve szolgáltatásokról, amennyi a beavatkozások ideális időtartama és 

időbeosztása alapján szükséges (így például: minél több időt vesz igénybe az eredeti állapotba 

történő visszaállás, annál több kompenzációs beavatkozást kell alkalmazni, míg a többi tényező 

nem változik).69  

4. A beavatkozási tervben a lehetséges, ésszerű beavatkozási lehetőségeket a kötelezettnek az 

elérhető legjobb technika alkalmazásával és a következő ismérvek alapján kell értékelni:  



a) hatás a közegészségügyre és a biztonságra;  

b) végrehajtás költsége;  

c) a sikeresség valószínűsége;  

d) az idő mértéke, amely szükséges ahhoz, hogy a felszíni vizekben okozott károk kármentesítésére 

tett intézkedések kifejtsék hatásukat;  

e) földrajzi kapcsolat a károsodott természeti területtel;  

f) a különböző lehetőségek  

fa) milyen mértékben előzik meg a jövőbeli károkat, és mennyire kerülhetők el általuk az adott 

lehetőség végrehajtásából adódó másodlagos károk,  

fb) milyen előnyös hatásokat gyakorolnak a természeti erőforrás és/vagy szolgáltatás egyes 

összetevőire,  

fc) mennyire veszik figyelembe a lényeges társadalmi, gazdasági és kulturális vonatkozásokat és a 

helyi sajátosságokból adódó egyéb lényeges tényezőket,  

fd) milyen mértékben állhatják helyre a felszíni vizekben okozott károkat szenvedett természeti 

területet.  

5. A lehetséges beavatkozások értékelése során választható olyan elsődleges beavatkozás, amely 

nem, vagy csak lassabban állítja vissza teljesen a károsodott felszíni vizek eredeti állapotát (így 

például: ha az azonos szintű felszíni vizek, illetve szolgáltatások biztosításáról máshol alacsonyabb 

költséggel lehet gondoskodni). A választás feltétele, hogy eredményként az elsődleges területen a 

felszíni vizekben, illetve szolgáltatásokban bekövetkező veszteséget egyre jelentősebb kiegészítő 

vagy kompenzációs beavatkozással kompenzáljuk annak érdekében, hogy az elveszített felszíni 

vizekhez, illetve szolgáltatásokhoz hasonló szintű felszíni vizek, illetve szolgáltatások álljanak 

rendelkezésre.  

6. Kompenzációs beavatkozást kell végezni a felszíni vizek és azok szolgáltatásainál 

regenerálódásáig bekövetkező ideiglenes veszteségek kompenzálására. Ez a kompenzáció a 

felszíni víz további javítását jelenti vagy károsodott, vagy pedig a másik természeti területen. E 

fogalom nem terjed ki a köznek nyújtott pénzbeli kom-penzációra.71  

5. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez72  

A monitoring jelentés, illetve záródokumentáció tartalmi követelményei  
1. A károsodott felszíni víz megjelölése, lehatárolása  

2. A károsodott felszíni víz tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak, illetve a kármentesítési 

monitoringra kötelezett adatai  

3. A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek felsorolása  

3.1. A vizsgálati gyakoriság  

3.2. A mérések, megfigyelések, észlelések, továbbá a mintavétel módszertana  

3.3. A mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvántartása és feldolgozási rendje  

3.4. Az értékelés eredménye, különösen:  

a) A monitoring létesítmények állapota  

b) A mintavételek rendszeressége  

c) A mintavételek megbízhatósága  

d) A helyszíni vizsgálatok megbízhatósága  

e) A laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága  

f) Az adatok viszonyítása a vonatkozó határértékekhez  

g) Trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége  

h) Javaslat az esetleges módosításokra  

4. A kármentesítés korábbi szakaszaiban kialakított kármentesítési monitoring bemutatása 

(amennyiben készült)  

5. A monitoring esetleges hiányosságainak bemutatása, rövid indokolással  

6. A monitoring eredményeinek részletes bemutatása  

7. Mellékletek: dokumentumok, térképek, ábrák, fotók  

8. Egyebek  

Az a szakember aki munkája során ezen rendelet hatálya alatt álló feladattal találkozik,az 
–az itt leírtak ismeretében—megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a 
továbbiakhoz szükséges lépéseket megtehesse és ismereteket megszerezze (akár e 



rendelet további tanulmányozásával). A B.V. letételéhez további részletek közvetlen 
ismeretét nem tartjuk elengedhetetlennek! Egyébként ezen rendelet előírja a kibocsátási 
határértékek meghatározását, ezek megállapítását közvetlen és közvetett bevezetés 
esetén. Foglalkozik a közös szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó szabályokkal, 
a szennyvízkibocsátás engedélyezésével, ellenőrzéssel, bírságokkal (csatornabírság, 
vízszennyezési és vízvédelmi bírság)és ezek kiszabási módozataival, a rendkívüli 
szennyezésekkel és egyéb jogkövetkezményekkel. A türelmi idők és kedvezmények 
leírása is megtalálható. A rendeletben szerepel még a felszíni vizek kármentesítése, a 
kivizsgálástól a beavatkozáson és monitoringon keresztül az adatszolgáltatásig.  
Az 1.sz.mell. tárgya a vízszennyező anyagok indikatív listája és a felszíni vizekre 
veszélyes anyagok köre. A 2.sz.mell. a bírságok számítását írja elő.  
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet  

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról  

1. A rendelet hatálya  

1. § E rendelet hatálya kiterjed  

a) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és 

létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, 

fenntartására és üzemeltetésére,  

b) a vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki 

tervezésére, kivi-telezésére és üzemeltetésére, és  

c) a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízilétesítmények megvalósítását magukban foglaló 

beruházások döntési eljárására.  

31. § (1) Az árvízvédelmi művet – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri 

rendelet szerinti – egyedi vizsgálat és méretezés alapján  

a) a veszélyeztetett területen levő védett értékekkel,  

b) a nemzetközi vízügyi megállapodásokkal,  

c) a nagyvízi mederkezelési tervvel, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel és az általános szabályozási 

tervvel,  

d) a fenntartás és védekezés lehetőségeivel, valamint igényeivel,  

e) a meglevő árvízvédelmi létesítményekkel,  

f) a vízgazdálkodás többi ágazatába tartozó létesítményekkel, elsősorban a folyó-szabályozással, a 

sík-, hegy- és dombvidéki vízrendezéssel való összhangban, valamint  

g) a műszaki-gazdasági számítások és az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján  

kell létesíteni, illetve fejleszteni a hidrológiai, hidrogeológiai, topográfiai és talajmechanikai 

viszonyoknak megfelelően, tekintettel a víz, a jég és a hordalék akadálytalan levonulására.  

(2) Az árvízvédelmi mű és az altalaj alakváltozását, az árvízvédelmi műbe épített műtárgyak 

mozgását a figyelőpontokon – az építkezés kezdetétől – rendszeresen mérni kell.  

(3) A holtmeder és élő meder közé tilos árvízvédelmi töltést telepíteni, ha a töltés állékonysága 

műszaki beavatkozásokkal nem biztosítható.  

(4) A részleges és a szakaszos kiépítésű árvízvédelmi művet úgy kell telepíteni, hogy illeszkedjen 

a később ki-építendő árvízvédelmi mű nyomvonalába.  

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet  

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról  

Árvízvédelmi vonal  

19. § (1) Az árvízvédelmi mű létesítése során  

a) figyelembe kell venni a folyó középvízi medrét, a folyó szabályozásához szükséges szélességet 

(folyószabályozási sáv) és a természetes medermozgást, törekedni kell arra, hogy az árvízi és 

középvízi sodorvonalak iránya ne térjen el lényegesen egymástól, továbbá biztosítani kell, hogy az 

új töltés a folyó általános szabályozási tervéhez illeszkedjen,  

b) kerülni kell az éles töréseket, az árvízi meder átmenet nélküli és nagyarányú szűkítését vagy 

bővítését, továbbá lehetőség szerint a szakadópartok közelségét, a holtmedrek keresztezését és 

közelségét, valamint  



c) a nyomvonal megállapítása során figyelembe kell venni az előterek kialakításának és a véderdő 

telepítésének lehetőségét.  

(2) A hullámtér szélességét a mértékadó árvízi vízhozam alapján, a természeti adottságok és a már 

kiépített szakaszok hullámterének szélességéhez alkalmazkodva kell megállapítani.  

(3) A beavatkozások tervezése során törekedni kell a meder, a hullámtér és a parti sáv 

természetközeli állapotának kialakítására.  

20. § Az árvízkaput távlati hajózási igény esetén olyan elzárószerkezettel kell ellátni, amely a 

hajózsilip felső fője elzárószerkezeteként működhet.  

21. § (1) Az árvízi tározó befogadóképességét meghaladó árvízhozamok túlfolyását vagy kizárását 

biztosítani kell. A túlfolyó méreteit úgy kell megállapítani, hogy a víz átbukása a gát károsodása 

nélkül történjék.  

(2) Az árvízvédelmi művön és az altalajon keresztül átszivárgó vizek kártételeinek elhárítására 

szolgáló ellen-nyomó medencét, fakadóvíz-elvezető csatornát úgy kell kialakítani, hogy a 

fakadóvíz szükség szerint vissza-tartható, illetve szabályozottan elvezethető legyen.  

(3) A védőmű biztonságát közvetlenül nem veszélyeztető, de a mentett oldali területen esetleg kárt 

okozó szi-várgó- és fakadóvíz mennyiségének csökkentésére vagy elvezetésére alkalmazott művet 

úgy kell kialakítani, hogy az a védőmű és az altalaj állékonyságát ne csökkentse.  

22. § (1) Az árvízvédelmi töltés menti 10 m-es védősávot a töltéstől távolodva legalább 5%-os 

eséssel kell ki-alakítani.  

(2) A helyi terepmélyedést a töltés menti védősávban, holtág keresztezésnél további 10 m-es 

sávban, legalább az átlagos terepszint magasságáig fel kell tölteni.  

23. §7 Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 

m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású 

kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet 

folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) hozzájárulásával, szükség 

esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.  

24. § (1) Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító átvágás vagy a védőképességet 

jelentősen érintő megbontás előtt ideiglenes árvízvédelmi vonalat kell létesíteni.  

(2) Az ideiglenes árvízvédelmi vonalat a fővédvonallal azonos védbiztonságúra kell kialakítani.  

25. § (1) Az árvízvédelmi művet úgy kell karbantartani, hogy védőképessége ne csökkenjen.  

(2) Az árvízvédelmi mű állapotát és méreteit rendszeresen, legalább évente, az árvizek levonulása 

után pedig soron kívül ellenőrizni kell.  

(3) A töltés szelvényméreteit és a műtárgyak mérőpontjait legalább ötévenként méréssel kell 

ellenőrizni.  

(4) Árvízvédelmi töltést keresztező vagy a töltésbe épített művek, műtárgyak állapotát évente 

legalább egyszer, árvíz levonulása után pedig soron kívül ellenőrizni kell. Nyomás alatt működő 

keresztező létesítményeket öt-évenként nyomáspróbával kell ellenőrizni.  

Árvízvédelmi töltések és falak  

26. § (1) Az árvízvédelmi töltés és fal keresztmetszeti méreteit, alakját és szerkezetét a védmű 

anyagának, a védművel együtt dolgozó altalaj rétegződésének, talajmechanikai és hidrogeológiai 

tulajdonságának, a mérték-adó magasságú és tartósságú árvízszinteknek a figyelembevételével, 

méretezés és ellenőrző számítások útján kell kialakítani.  

(2) A védművet úgy kell kialakítani, hogy a várható legkedvezőtlenebb körülmények halmozódása 

esetén is megfeleljen a biztonsági követelményeknek, továbbá kielégítse a védekezés és 

karbantartás igényeit. Az állékonysági, szilárdsági számításoknál a mértékadó árvízszintnek az 

előírt magassági biztonsággal növelt magasságát, illetve vízszintjét kell alapul venni. 

Gyeptakaróval védett felületnél a rézsűkön a humuszréteg, a koronán a domborítás, illetve a 

töltéskoronán létesítendő út tükörszintje feletti rétegek nem számíthatók be az előírt méretezés 

szerinti keresztmetszeti méretekbe.  

(3) Ha az árvízvédelmi töltés a mértékadó árvizet meghaladó tartósságú és magasságú üzemi 

vízszintet tart, a töltés méreteit ennek a különleges helyzetnek megfelelően kell megállapítani. Az 

átázás elleni biztonságot a permanens szivárgás alapulvételével, a védmű magassági biztonságát a 

hullámverés elleni védelemmel együtt, a böge sajátosságainak a figyelembevételével kell 

esetenként meghatározni.  



27. § (1) Az árvízvédelmi földmű legkisebb koronaszélességére, domborítására, legmeredekebb 

rézsűhajlására és a kitérőkre vonatkozó előírásokat az 1. számú melléklet határozza meg.  

(2)8 Új árvízvédelmi töltések esetén, amennyiben a védképesség számításokkal igazolt, az 

Országos Vízügyi Hatóság engedélyével az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakvéleménye 

alapján el lehet térni az 1. számú melléklet 1. pont a) alpontjában meghatározott szélességtől az 1. 

számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott szélességig.  

28. § (1) Földtöltés mentett oldali erősítéséhez a meglevő földmű anyagánál csak kevésbé vízzáró 

vagy azzal azonos minőségű talajt lehet beépíteni.  

(2) Ha a töltés és altalajának anyaga vagy a töltés mérete miatt árvíz esetén biztonságot 

veszélyeztető szivárgá-sok keletkezhetnek, akkor az állékonyság megteremtésére  

a)9 a víz felőli oldalon vízzáró burkolatot, vízzárást javító megoldást, agyagéket, szádfalat vagy 

résfalat, valamint  

b) a mentett oldalon szivárgót, megcsapoló kutat, ellennyomó-medencét vagy az állékonyságot 

növelő természetes jellegű feltöltést  

kell készíteni.  

(3) A szigetelést a töltésben levő műtárgyakhoz vízzáró módon kell csatlakoztatni.  

29. § (1) Az árvízvédelmi földművet az erózió és a hullámverés káros hatása ellen meg kell védeni.  

(2) Rézsűburkolatot kell készíteni a jég romboló hatása elleni védelem céljából a műtárgyaknál, 

továbbá akkor is, ha hely hiányában a földtöltésre az 1. számú mellékletben előírt legkisebb 

rézsűhajlást nem lehet kialakítani.  

(3) Az árvízvédelmi töltés rézsűburkolatát szűrőágyazatra kell fektetni, és úgy kell kiképezni, hogy 

az a rézsű alakváltozását károsodás nélkül kövesse. A burkolatot megfelelő lábazati biztosítással 

úgy kell kialakítani, hogy alóla a víz akadálytalanul eltávozhasson.  

(4) A töltés mentett oldali rézsűjén vízzáró burkolatot vagy vízzáró támfalat csak a töltésen 

átszivárgó víz akadálytalan távozását biztosító szűrőzéssel, szivárgóval ellátva szabad létesíteni.  

Árvízvédelmi vonal kiegészítő létesítményei  

31. § Az árvízvédelmi vonal mentén védelmi központokat, őrtelepeket, raktárakat kell létesíteni, 

olyan számban és befogadó képességgel, hogy lehetővé tegyék a szakasz-védelemvezetés és a 

műszaki irányítóknak az árvíz-védelmi vonal menti elszállásolását és megfelelő ellátását a 

védekezés teljes időtartama alatt. A raktárakat úgy kell kialakítani, hogy a védekezés 

megkezdéséhez szükséges induló készlet tárolására alkalmasak legyenek.  

32. § (1) Az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén szükség szerinti sűrűséggel magassági 

alappontot, a műtárgyakon pedig mérőpontokat kell elhelyezni.  

(2) Az árvízvédelmi vonalat kilométerenként és hektométerenként szelvénykövekkel kell ellátni, 

amelyeket időjárásálló módon, számozással meg kell jelölni.  

(3) A töltéskoronán és rézsűn, illetve a mentett és vízoldali védősávokban csak a töltéstartozékok 

és – szükség esetén – az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el.  

33. § (1) Nagyvízi vízmércét kell elhelyezni az árvízvédelmi vonal mentén a kijelölt nagyobb 

műtárgyaknál és a különböző védvonalak találkozásánál, továbbá az elsőrendű árvízvédelmi vonal 

mentén őrjárásonként, illetve a folyó és a fővédvonal sajátosságaihoz alkalmazkodva, a másod- és 

harmadrendű árvízvédelmi vonalnál pedig a helyi sajátosságok által indokolt helyeken.  

(2) A vízmércét ott kell elhelyezni, ahol a vízszintet helyi duzzasztás vagy örvénylés nem 

befolyásolja, a jég romboló hatásától védve van és minden árvízi vízállásnál leolvasható.  

(3) A nagyvízi vízmérce „0” pontját a Balti alapszinthez képest kell meghatározni.  

34. § (1) Ha a hullámverés veszélye olyan mértékű, hogy a gyepesített földrézsűben kárt okozhat, 

akkor az árvízi meder lefolyási viszonyait, illetve a hullámtér szélességét és az árvízlevezetés egyéb 

szempontjait figyelembe véve, a töltés elé – lehetőleg a területre jellemző, őshonos fajokból álló – 

véderdőt vagy egyéb biológiai hullám-törő sávot kell telepíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a 

földrézsűt egyéb műszaki védelemmel kell ellátni.  

(2) A hullámtéri véderdőben, a védekezéskor szükséges vízi szállítás és a kikötés céljára – a helyi 

viszonyoknak megfelelően – legalább 50 m szélességű nyiladékot kell biztosítani.  

35. § (1) Az elsőrendű árvízvédelmi vonalon, a védekezés és a szállítás akadálytalan végrehajtása 

érdekében, megfelelő távolságban, kellő számú fel- és lejáró utat kell létesíteni.  

(2) Az útfeljárót – a keresztező út jellegének figyelembevételével – a vonatkozó előírásoknak 

megfelelően kell kialakítani.  



(3)10 Az elsőrendű árvízvédelmi vonalat a közforgalomtól sorompóval el kell zárni, ha azon 

egyébként nincs kijelölt közforgalmú út.  

 

2011. évi CXXVIII. törvény 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  
1. Általános szabályok  

1. § (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.  

(2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében 

lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és 

kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.  

2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a 

különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a 

polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi 

szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami 

mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi állam-igazgatási szerv, az 

önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem 

természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok 

(a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve 

közreműködésével kell biztosítani.  

(2) A katasztrófavédelemben részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges 

információkat az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.  

20. A veszélyhelyzet  

44. § A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet 

különösen a következő események válthatnak ki:  

a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen:  

aa) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb 

vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, 

vagy töltésszakadás veszélye fenyeget,  

ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, 

vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb 

elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit,  

ac) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás,  

ad) más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető 

ellátását veszélyeztető helyzet következik be,  

ae) földtani veszélyforrások.  

b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, különösen:  

ba) a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag 

az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti,  

bb) nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül 

befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő.  

c) egyéb eredetű veszélyek, különösen:  

ca) tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány,  

cb) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű szennyezése,  

cc) bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban 

meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja,  

cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság 

alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott.  

 

 

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. §1 (1) Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául 

szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 



korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e 

rendelet, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint szabad.  

(2) A rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.  

(3) E rendeletet a külön jogszabály alapján védett területre, építményre, valamint a sajátos 

építményfajtákra a rájuk vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett és az 

azokban foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.  

A közművesítettség mértéke  

8. § (1) A közműellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban kell 

megállapí-tani.  

(2) A közművesítettség szempontjából az építési övezet  

a) teljesen közművesített, ha  

aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),  

ab) az ivóvíz,  

ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint  

ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés  

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;  

b) részlegesen közművesített, ha  

ba) a villamos energia,  

bb) az ivóvíz,  

bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés  

közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,  

bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy 

tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt 

szennyvíztárolóban  

történik;  

c) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike nem 

áll fenn;  

d) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.  

Vízgazdálkodási terület  

30. § (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:  

1. a folyóvizek medre és parti sávja,  

2. az állóvizek medre és parti sávja,  

3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek,  

4. a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,  

5. a vízbázis területek,  

6. a hullámterek,  

7. 

(2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.  

ÉPÍTMÉNYEK KÖZMŰELLÁTÁSA  

Vízellátás  

46. § (1) Ha az építmény rendeltetésszerű használatához ivóvíz szükséges és nincs közműves 

vízszolgáltatás, az ivóvízellátás szempontjából figyelembe vehető az is, ha a telken ivóvíz 

minőségű vizet szolgáltató kút van vagy a telektől gyalogúton mérve legfeljebb 150 m-es 

távolságon belül, egyéb módon biztosított.  

(2) Közterületen elhelyezhető építmény (pl. árusító-, szolgáltatópavilon) esetén – ha annak 

rendeltetésszerű használatához a személyi szükségleteken kívül víz nem szükséges – 

megengedhető, hogy ivóvíz vételére gyalogúton mérve 150 m-en belül másutt legyen biztosított 

lehetőség.  

(3) Az ivóvíz bekötővezetéket az arra vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani.  

Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés  

47. § (1) 

(2) Közcsatorna hiányában kommunális szennyvíz külön jogszabályban foglaltak szerint 

elszikkasztható.  



(3) Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés és a (2) bekezdés szerinti elszikkasztás sem 

lehetséges, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló 

berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.  

(4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött 

elszállítással) csak végső megoldásként alkalmazható.  

(5) Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz 

– a vonatkozó hatósági előírások megtartásával – nyílt árokban is vezethető.  

(6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni 

tilos.  

(7) A bekötő csatornavezetéket a vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani.  

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és 

az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt 

(átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.  

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá 

az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.  

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben 

és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet.  

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  

50. § (1)165 A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel 

szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti 

építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az e rendeletben 

előírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a rendeltetési céljának 

megfelelő-en, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az  

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

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,  

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

beépítés adottságaihoz,  

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,  

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

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

f)167 építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása 

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

értékeinek érvényesülését,  

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

(3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint  

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,  

b) a tűzbiztonság,  

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

d) a biztonságos használat és akadálymentesség,  

e) a zaj és rezgés elleni védelem,  

f) az energiatakarékosság és hővédelem,  

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint  

h) a természeti erőforrások fenntartható használata  

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.  

(3a) Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 

megoldással lehet teljesíteni. Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy – a tervezési 

programban meghatározott típusú – megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy 

csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított 

legyen.  

(4) Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad.  



(5) Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy kell 

tervezni és megvalósítani, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából – a 

csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek, 

valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal  

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

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

biztonságos használat követelményeinek, 

b)Nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az  építmény rendeltetésszerű 

használata során és 

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

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

a felszín alatti vizek védelméről 

 

A rendelet célja és hatálya  

1. § A rendelet célja a felszín alatti vizek:  

a) jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával,  

b) szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével,  

c) hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal,  

d) a földtani közeg kármentesítésével  

összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása.  

2. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kit1rjed  

a) a felszín alatti vízre, a földtani közegre és a szennyező anyagra;  

b) a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő tevékenységekre.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az atomenergiáról szóló külön jogszabály1 hatálya alá tartozó 

anyagokra és tevékenységekre.  

Értelmező rendelkezések  

3. § (11) felszín alatti víz minőségi állapota: az az állapot, ami a természetes adottságok, valamint 

a terhelések és igénybevételek hatására alakul ki, és ami fizika (beleértve a hőmérsékletet is), 

kémiai és biológiai vizsgálatok eredményeivel jellemezhető. 

 



32. monitoring rendszer: a környezeti elemek, különösen a felszín alatti víz, a földtani közeg 

terhelésének, szennyezésének, károsodásának, állapotának (beleértve a szennyeződésterjedést is) 

és igénybevételének megismerésére, illetőleg az állapotváltozás nyomon követésére szolgáló mérő-

, megfigyelő- (együtt észlelő-), ellenőrző hálózat;  
 

 



 
Szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése 

 
13. § (1)92 Szennyező anyag  

a) elhelyezése,  

b) a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése,  

c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő 

bevezetést is,  

d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése  

engedélyköteles tevékenység.  

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság 

hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult.  

(3)  

(4) Külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a bevezetések és elhelyezések engedélyezésére  

a) a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási tevékenység során a természetes terhelésre, továbbá 

egyes anyagok felhasználásából származó terhelés,  

b) a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek  

esetében.  

(5) Az engedélyköteles tevékenység folytatójának az (1) bekezdésben szereplő engedély 

megszerzése céljából elővizsgálatot kell végeznie. Ennek keretében vízfolyásba történő bevezetés 

esetén vizsgálni kell a vízfolyás időszakosságát is.  

(6) A hatóság az elővizsgálat eredményeire támaszkodó, e rendelet 4. számú melléklete szerinti 

kérelem alapján dönt az engedély kiadása felől.  

(7)98 Az (5) bekezdés szerinti elővizsgálatot az végezhet, aki a vízgazdálkodási szakértői 

tevékenységről szóló jogszabály99 szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal 

rendelkezik, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

szóló jogszabály szerint környezetvédelem szakterületen víz- és földtani közeg védelem 

részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik.  

(8)100 Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély 

megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.  

(9)101 A 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi 

felülvizsgála-tot rendelhet el az engedélyezett környezethasználat működési feltételeinek 

meghatározására.  

(10)102 Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, – ha a vízvédelmi hatóság a 13. 

§ (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság 

a szakhatósági állás-foglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt 

legalább négyévenként felülvizsgálja.  

(11)103 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakos vízfolyás szakaszokat az (5) bekezdés szerinti 

elővizsgálatra támaszkodva a vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével a vízvédelmi hatóság 

állapítja meg.  

(12) A közvetlen bevezetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azokra az esetekre is, ha a 

szennyező anyag a felszín alatti vízszint emelkedése miatt kerül közvetlenül a telített zónába.  

(13)104 Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek engedélyezése során a 10. § (1) bekezdés szerinti 

követelmények vizsgálatának ki kell terjednie a diffúz szennyezőforrásokból származó terhelésre 

is.  

Kármentesítési monitoring 
 



29. § (1) A kármentesítés a 21. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti szakaszaiban folytatott 

tevékenység környezetre gyakorolt hatását, eredményességét, továbbá a károsodás csökkenését, 

illetve megszűnését folyamatosan, illetőleg az egyes szakaszokat követő időszakokban a környezeti 

állapot változását a kötelezett kár-mentesítési monitoring keretében ellenőrzi.  

(2)200  

(3) A kármentesítési monitoring magában foglalja annak  

a) tervezését;  

b) megvalósítását;  

c) működtetését;  

d) felülvizsgálatát;  

e) megszüntetését.  

(4)201 A kármentesítési monitoringra vonatkozó adatszolgáltatás a 21. § (10) bekezdés alapján a 

külön jogszabály szerinti adatlap felhasználásával történik.  

VIII.  

A TARTÓS KÖRNYEZETI KÁROSODÁS  

33. § (1)218 Tartós környezetkárosodásnak minősül, ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység 

olyan károsodást okozott a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben, amely a természeti 

folyamatok vagy beavatkozás révén a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásától számított öt 

éven belül sem csökken a (D) kármentesítési célállapot határérték alá.  

(2) A pontszerű szennyezőforráshoz tartozó tartós környezeti károsodás tényfeltárását követően a 

vízvédelmi hatóság a tényfeltárás eredménye alapján határozatot hoz, és azt a vázrajzzal együtt 

megküldi az illetékes járási földhivatalnak a tartós környezetkárosodás tényének feljegyzése végett. 

Az ingatlan-nyilvántartási feljegyzésben a tartós környezetkárosodás tényének feltüntetése mellett 

utalni kell a tény jellegét és mértékét megállapító jogerős határozatra, illetve az annak mellékletét 

képező vázrajzra.  

(3) A (2) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a károsodás jellegét és mértékét az 

alábbiak szerint:  

a) földtani közeg szennyező anyag által okozott károsodását, vagy  

b) felszín alatti víz szennyező anyag által okozott károsodását, illetve  

c) az a) és b) pont szerinti károsodást együtt, és  

d) a károsodást okozó szennyező anyag vagy anyagcsoport megnevezését és mértékét (minimális 

és maximális koncentráció) tételesen, valamint  

e) a tartós környezetkárosodás miatt a határozatban, vagy jogszabály alapján tartós 

környezetkárosodással összefüggésben megállapított kötelezettségeket (így például: 

területhasználati korlátozásokat, meghatározott (D) kármentesítési célállapotot, illetve annak 

elérését, vagy egy adott telephelyre megállapított (E) egyedi szennyezettségi határértéket), továbbá 

a monitoringot, illetve  

f) a tartósan károsodott földterület nagyságát, vagy a b) pont szerinti esetben a károsodott térrész 

felszíni vetületének nagyságát, a (6) bekezdés alapján annak változását.222  

(4) Ha a károsodott területen több, különböző jellegű, illetve eltérő szennyező anyag által okozott 

tartós károsodás fordul elő, a (2)223 bekezdés szerinti határozatban valamennyit meg kell jelölni.  

(5)224 A földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a tartós környezetkárosodás fennállását a 

vízvédelmi hatóság ellenőrzi:  

a) ötévente rendszeresen;  

b) a (3) bekezdés e) pontjában említett esetekben a jogerős kötelezettség megállapítását követő 

harminc napon belül;  

c) az ügyfél kérelmére az általa szolgáltatott adatok (akkreditált mintavételezésre és vizsgálatokra) 

alapján;  

d) ha a kármentesítési monitoring felszámolásra kerül.  

(6) Az ellenőrzés eredménye alapján a vízvédelmi hatóság intézkedik:  
 



a) a tartós környezetkárosodás tényének ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, ha a 

szennyezettség a (B) szennyezettségi határérték vagy ennél magasabb (Ab) bizonyított háttér-

koncentráció esetén a (D) kármentesítési célállapot határérték alá csökkent;  

b) a bejegyzett adatok nagyságrendet meghaladó változása esetén a változás ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetéséről.  

(7)228 A tartós károsodással érintett területek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésének 

kezdeményezésével egy-idejűleg a hatóság közli határozatát az érintett önkormányzattal is. E 

szerint jár el a (6) bekezdés szerinti módosulások esetében is.  

 

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet  

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól  

1. Általános rendelkezések  

1. § (1) E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az 

építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe 

történő beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot 

ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni.  

(2) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákkal 

kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre is alkalmazni kell.  

(3) Az építési termékre vonatkozó – az 5. § (2) bekezdésében levő tartalmi követelményeknek 

megfelelő – nemzeti szabvány alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek 

megfelel.  

2. Értelmező rendelkezések  

2. § E rendelet alkalmazásában:  

7. építési termék: a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék,  

14. nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre 

vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, 

szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához 

kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a 

teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert,  

15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az 

építési ter-mék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen 

igazolja,  

16. termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú 

alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy 

ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország 

területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély,  

4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai  

4. § (1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét  

a) az építési termék építményben való felhasználásának módja,  

b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az 

üzemeltetéséből származó hatások,  

c) az építményt érő várható hatások, és  

d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan 

meghatározott követelmények és szakmai szabályok  

figyelembevételével határozza meg.  



(2) Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-

műszaki dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) 

bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési szerződésben kell meghatározni.  

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben 

az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki 

előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki 

teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.  

(4) Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, hanem az 

építési termékekre vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az építészeti-műszaki 

dokumentáció az építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan 

legalább a következő információt tartalmazza:  

a) a tartószerkezet – előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén –  

aa) anyagának megjelölését, főbb méreteit,  

ab) alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert;  

b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt 

teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány 

követelményt állapít meg;  

c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb 

elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány 

tűzvédelmi (pl. tűzállósági ha-tárérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. hőátbocsátási 

tényező), zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg;  

d) akadálymentes kialakítás esetén alkalmazott burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, 

ajtócsukó be-rendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;  

e) amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából 

közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények 

teljesítéséhez szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési 

termékek elvárt teljesítményét;  

f) a létesítendő épületgépészeti rendszerek (fűtési, hűtési, gépi szellőztetési és használati melegvíz-

előállító) berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg.  

(5) A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során 

az elvárt mű-szaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket. A 

meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell 

tartalmaznia.  

(6) Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód függvényében 

lényeges terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a 

tervező ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja.  

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében 

eltérhet.  

5. A teljesítmény igazolása  

5. § (1) Az építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe akkor 

építhető be, ha termék teljesítményét  

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében 

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy  

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti  

teljesítménynyilatkozat igazolja.  

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem 

harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt 

kiadott hatályos építőipari mű-szaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt 

dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető 

termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság 



értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 

szerinti rendszere meghatározható.  

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem 

szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó – választása szerint 

– a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés 

céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás 

céljából, európai műszaki értékelést készíttethet.  

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai 

szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi 

adatokat és információt tartalmazza:  

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,  

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy 

rendszereknek megfelelően,  

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 

11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,  

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,  

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők 

felsorolását,  

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés 

szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,  

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás 

eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,  

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a 

termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) 

betűket kell feltüntetni.  

(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben felsorolt 

esetekben a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti 

kijelölt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelölési területük kiterjed a teljesítménynyilatkozat 

alapját képező szabványra vagy a szervezet az adott termékkörben nemzeti műszaki értékelés 

kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki engedélyt kidolgozta. A 

szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek.  

7. § (1) Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe 

beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen 

kiadott teljesítmény-nyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a 

beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési 

termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős 

műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium 

közreműködését is igénybe veheti.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes teljesítménynyilatkozatot tehet 

az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ha  

a) ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti,  

b) ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények 

indokolják.  

(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai 

műszaki érté-kelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az 

Európai Bizottság vonatkozó határozata, az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehető igénybe, 

ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló 

laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette.  



6. Nemzeti műszaki értékelés  

8. § (1) Nemzeti műszaki értékelés kiállítható európai értékelési dokumentum, 2013. július 1-je előtt 

kiadott, hatályos építőipari műszaki engedély, a kölcsönös elismerés elve alapján figyelembe vett 

külföldi forgalomba hozatali engedély, vagy más, az építési termék teljesítményét hitelesen igazoló 

műszaki dokumentum, tanúsítvány vagy akkreditált vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése 

alapján.  

(2) A felhasznált műszaki dokumentumnak értékelhető információt kell tartalmaznia az építési 

termék tervezett felhasználása, alapvető termékjellemzői, a termékjellemzők szintje, osztálya vagy 

kategóriája, a teljesítményértékelés módja vagy a teljesítmény állandóság ellenőrzése 

szempontjából.  

(3) Ha az igazoló dokumentum a hatályos jogszabályi követelményeknek (mérési módszerek stb.) 

és a (2) be-kezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel és így a nemzeti műszaki 

értékelés alátámasztására alkalmas, úgy azt az eljárás során a műszaki értékelő szervezet figyelembe 

veszi.  

(4) A nemzeti műszaki értékelést az európai műszaki értékelések kidolgozására külön jogszabály 

szerint kijelölt műszaki értékelő szervezet készítheti a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője 

megbízása alapján. Az eljárásra és a szervezetekkel szemben támasztott követelményekre a 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet műszaki értékelő szervezetekre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni.  

(5) Az építési termék lényeges termékjellemzőjének, az alapanyagok minőségének vagy a gyártás 

eljárásának megváltozása esetén a nemzeti műszaki értékelést szükséges módosítani vagy 

felülvizsgálni. A nemzeti műszaki értékelést vissza kell vonni a piacfelügyeleti hatóság határozata 

alapján, a gyártó kérésére, továbbá a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk 

(5) bekezdése szerint, harmonizált európai szabvány párhuzamos hatályosság időszakának 

leteltével.  

7. A kölcsönös elismerés szabályai  

10. §Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált 

szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy 

Törökországban az adott ország elő-írásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, 

vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-lapodásban részes valamely EFTA-államban az 

adott ország előírásaival összhangban előállított építési termé-kek az építményekbe betervezhetők 

és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet által előírttal egyenértékű szintű 

védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság 

tekintetében.  

8. Záró rendelkezések  

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.  

12. § Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–

GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari 

műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. 

Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye 

felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.  

 

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet  

az árvíz- és a belvízvédekezésről  

I.  

A rendelet hatálya  

1. § Az árvíz- és belvízvédekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni védekezés 

műszaki feladatai végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárniuk.  

A védekezési tervek  



3. § (1) A védekezésre kötelezetteknek az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés 

keretében  

a) árvízvédekezési,  

b) jeges árvíz elleni védekezési,  

c) lokalizációs,  

d) belvízvédekezési,  

e) szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján készített védekezési, együttműködési 

szabályzatot és  

tervet kell készíteni.  

(2) A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, 

nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.  

(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:  

a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, 

tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával;  

b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb 

infrastruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi 

csatornák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével;  

c) részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretaránynak 

megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullámtér és 

az anyagnyerő helyek feltüntetésével;  

d) hossz-szelvény, a töltés koronaszintjének, a vízoldali és a mentett oldali terepszintnek, az eddig 

előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt 

keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával;  

e) jellemző töltés-keresztszelvények torzítatlan méretarányban, megadva, hogy a töltés mely 

szelvényszámai között érvényesek;  

f) a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelésére 

rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban végzett 

töltéserősítéseknek az össze-foglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával;  

g) kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről;  

h) a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírásokkal 

és a felül-vizsgálatok jegyzőkönyveivel;  

i) hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése;  

j) segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, cím- 

és telefon-jegyzék);  

k) a szakasz védekezési naplója.  

(4) Jeges árvíz elhárítási tervet azokon a folyókon (folyószakaszokon) kell készíteni, ahol a 

jégtorlasz képződés veszélye fennáll, vagy a folyón történő beavatkozással – jégrombolással – a jég 

megállása megakadályozható. A terv tartalma:  

a) műszaki leírás a folyószakasz megfelelő részletességű jellemzésével, a mederállapot, a jégjárás, 

a jégmegállásra hajlamos helyek, az egyes jégjelenségeknél tervezett beavatkozások, továbbá a 

korábbi védekezések tapasztalatainak ismertetésével;  

b) áttekintő helyszínrajz a folyószakasz, a holtágak és a mellékágak, a hullámtér, az árvízvédelmi 

vonalak, a folyóban lévő és a keresztező létesítmények, továbbá a jégtörő hajók állomáshelyei, 

valamint a menedékhelyek feltüntetésével;  

c) részletes helyszínrajz a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;  

d) hossz-szelvény a jellemző vízszintekkel;  

e) keresztszelvények a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;  

f) kimutatás a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;  

g) kimutatás a jégtörő hajók állomáshelyeiről és a menedékhelyekről;  

h) a jégfigyelő szolgálat szakaszbeosztása;  

i) segédletek (így például technológiai irányelvek, biztonságtechnikai előírások);  

j) a védekezési napló.  



(5) Lokalizációs tervet csak a lokalizációs lehetőségekkel rendelkező árvízi öblözetekre kell 

készíteni. A terv tartalma:  

a) műszaki leírás az árvízvédelmi fővédvonalon kitört árvizet feltartóztató, a víz szétterülését 

megakadályozó vagy terelését szolgáló nyomvonalas létesítmények, a kitört víz tározási és 

visszavezetési lehetőségei műszaki adatainak, a lokalizálás a munkaerő-, anyag- és 

gépszükségletének, továbbá a veszélyeztetett településeknek feltüntetésével, illetőleg 

ismertetésével;  

b) áttekintő helyszínrajz (szintvonalas térkép) a veszélyeztetett öblözet határainak, az öblözetben 

lévő települések, a lokalizációs és körtöltések, a lokalizálásra vagy a víz terelésére alkalmas 

nyomvonalas létesítmények, terepalakulatok, utak, vasutak egyéb nyomvonalas létesítmények, 

természetes medrek, belvíz-főcsatornák, méregraktárak és a veszélyes anyagok tárolási helyének 

feltüntetésével;  

c) a lokalizációs művek részletes helyszínrajza;  

d) a lokalizációs művek hossz- és keresztszelvényei;  

e) az organizációs tervek.  

(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok és önkormányzatok esetében a 

védelmi szakaszokhoz kapcsolódóan kell készíteni. A terv tartalma:  

a) műszaki leírás a védelmi szakasz területének, belvízrendszereinek, – ha a szakasz valamely 

nagyobb belvíz-rendszer része, – akkor a belvízrendszer főbb jellemzőinek megfelelő részletességű 

bemutatása, így különösen:  

1. a főcsatornákba torkolló csatornákat a tulajdonosok, illetőleg egyéb jogcímen használók 

megnevezésével,  

2. a szakasz területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás 

mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,  

3. a főcsatornák, szivattyútelepek jellemző adataik feltüntetésével,  

4. a belvíz tározására igénybe vehető területek, a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, 

halastavak, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyú állások üzemelési rendjének, 

a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, 

tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;  

b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület határát, a településeket és azok 

közigazgatási határát, a vízitársulatok határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati szivattyútelepeket, 

a kijelölt belvíztározókat, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat;  

c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti a teljes 

belvízelvezető csatorna-hálózatot, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra 

igénybe vehető területeket;  

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei 

az engedélye-zett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, 

valamint a legutóbbi álla-potfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével;  

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai);  

f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, cím- 

és telefon-jegyzék);  

g) a szakasz védekezési naplója.  

(7) A szakaszvédelmi terveken túlmenően a vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: VIZIG) 

működési te-rületükre általános belvízvédekezési terveket is kell készíteniük. A terv tartalma:  

a)3 a VIZIG síkvidéki területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, 

az éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos 

államokkal vagy más VIZIG-ekkel összefüggő belvízi művek jellemzőit, az azokkal kapcsolatos 

megállapodásokat, a vízügyi igazga-tóság vagyonkezelésében lévő belvízvédekezési létesítmények 

és eszközök (csatornahálózat, belvízátemelés, belvíztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, 

a vízitársulatok, önkormányzatok, üzemek tulajdonában, illetőleg egyéb jogcímen használatában 

lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök átfogó leírását;  

b) a belvízvédekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei;  



c)4 a helyszínrajz, amely feltünteti a VIZIG-ek, a szakaszmérnökségek, továbbá a belvízrendszerek, 

belvízvédelmi szakaszok határát, a településeket, a fő- és mellékcsatornákat, a főművi 

szivattyútelepeket, a belvíztározókat, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket, valamint az 

egyezményekben rögzített vízátadási, vízátvételi helyeket.  

(8) A védekezési tervek mellékletét képezi a védekezésre kötelezett szervezetek részéről a 

védekezésben részt-vevők név-, cím- és beosztási jegyzéke.  

(9)5 A VIZIG-ek és a vízgazdálkodási társulatok évenként védekezési szervezeti beosztást 

készítenek. A szervezeti beosztás tartalma:  

a) a védekezéshez igénybe vehető személyek nevének, munkahelyük címének, telefonszámának, 

munkahelyi beosztásának, lakásuk címének, telefonszámának, továbbá védekezési beosztásuknak, 

szolgálati helyüknek és telefon-(fax-)számának,  

b) az árvíz- és belvízvédekezési készültség egyes fokozataiban a védelmi szakaszon szolgálatot 

teljesítő irányító és őrszemélyzet létszámának – beleértve a segédőri és vészőri létszámot is –,  

c) a szakasz-védelemvezetőnek és helyettesének  

meghatározása.  

(10) A védekezési szervezetek személyi beosztásaiban bekövetkezett változásokat folyamatosan át 

kell vezetni.  

(11) A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet 

alapján árvízmentesítés, árvíz-védelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, 

belvízvédelem, öntözés részterületen szakér-tői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe.  

4. §A védekezési terveket a vízügyi igazgatóságok esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

(a továbbiak-ban: OVF), a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében – az illetékes VIZIG 

szakmai állásfoglalásának megfelelően – a polgármester (Budapesten a főpolgármester), illetőleg 

az intézőbizottság elnöke hagyja jóvá.  

 

 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet  

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről  

3. § (1) Vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízilétesítményhez történő csatlakozásra irányuló 

kérelem [Vgtv. 20. § (2) bek.] tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:  

a) a csatlakozás alapját képező vízilétesítmény pontos megjelölését (így például az engedélynek 

vagy a vízikönyvi nyilvántartásnak a számát);  

b) a csatlakozással megvalósuló vízhasználatra vagy vízilétesítményre vonatkozó jellemző 

adatokat, annak megjelölésével, hogy a meglevő és vízjogi engedély alapján üzemelő 

vízilétesítmény eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel;  

c) a csatlakozás megvalósításának műszaki tervdokumentációját;  

d) a létesítmény közös használatára vonatkozó nyilatkozatokat, megállapodásokat;  

e) a d) pont szerinti megállapodás hiányában az érdekeltek ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.  

(2) Az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló vizek, illetőleg közcélú vízilétesítmények 

olyan igény-bevétele esetén, amely a közfeladatok, illetve a közérdek mértékét meghaladó 

többletfenntartást eredményez, a vízjogi engedély iránti kérelemben a felek külön jogszabályban 

meghatározott tartalmú megállapodását is csatolni kell.  

 

 

 

 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet  

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

1.07 A vízépítési munkahelyeket figyelmeztető jelzésekkel kell ellátni és szabad vízen 300 méteres 

körzetben fürdési tilalmat jelző táblákat kell elhelyezni. A munkahelyek éjjeli megvilágításáról, 



őrzéséről (szükség szerint fizikai elkerítéséről) a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet, valamint a szabad vizen való 

tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet alapján kell gondoskodni. 

(MSZ 17066)  

1.18 A víz fölötti, emberi közlekedést szolgáló járóhidat (munkahíd), járópallót (uszályok stb. ki- 

és berakásánál) biztonságos teherbírású pallókból, legalább 3 palló szélességben kell készíteni. Egy 

palló keresztmetszete legalább 5x30 cm legyen. A járóhidat megfelelően támasztva és merevítéssel 

ellátva, mindkét oldalon kettős korláttal és hosszirányban legalább 10 cm magas lábléccel kell 

megépíteni. A járófelület csúszásmentességét csúszásgátló anyaggal kell biztosítani. A 10%-nál 

meredekebb lejtésű járópallót 40 cm-enként keresztlécezéssel kell ellátni. A maximális 

terhelhetőséget fel kell tüntetni, a járóhidat túlterhelni tilos.  

1.31 Jégre rálépni, és azon közlekedni védőeszközök nélkül csak homogén, repedésmentes és vízzel 

alátámasztott legalább 10 cm vastag jég esetén szabad, ha teherbírásáról előzőleg meggyőződtek.  

Az 5 cm-ig terjedő jégvastagságnál csak vízi járművel és legalább 3 fő munkavállaló 

közreműködésével szabad közlekedni.  

Az 5–10 cm közötti jégvastagságnál védőeszközök (palló, biztosítókötél, mentőmellény) 

szükségesek. A biztosítókötelet a felügyeletet ellátó 2 fő munkavállalónak kell tartani. Amennyiben 

a munkahely környezetében a jég repedezett, akkor járómezőt kell alkalmazni.  

2. AZ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZEMÉLYI FELTÉTELEI  

2.01 Az 5. fejezet szerinti veszélyes vízügyi tevékenységekhez legalább két munkavállaló egyidejű 

jelenléte szükséges.  

2.02 A munkavállalót munkába állás, új munkakörbe helyezés előtt előzetes, foglalkoztatása során 

időszakos, soron kívüli, munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság elbírálása 

céljából, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint orvosi 

vizsgálatra kell küldeni. Azt a munkavállalót, aki előzetes, időszakos, soron kívüli vizsgálaton nem 

vett részt, vagy a megjelölt munkakörre alkalmatlan, a munkáltató nem foglalkoztathatja. Az 

előzetes, időszakos orvosi vizsgálattól rendkívüli munkavégzési körülmények (így például 

katasztrófa-elhárítási, árvíz- és belvízvédekezési, vízminőségi kárelhárítási tevékenységek ellátása) 

esetén el lehet tekinteni.  

2.03 Védekezésre kirendelt személyek munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről a kirendelő 

szervezetnek kell gondoskodnia (oktatás, egyéni védőeszköz biztosítása, munkaszervezés, 

balesetek kivizsgálása, nyilvántartása). A védekezésben közreműködő önkéntesek saját 

kockázatukra vesznek részt a védekezésben.  

2.04 Víz feletti munkavégzés alatt a vízből való mentésre és elsősegély-nyújtásra kiképzett, úszni 

tudó munka-vállaló (elsősorban a mentőcsónak vezetője) állandóan a munkahelyen, könnyen 

eloldhatóan kikötött mentőcsónakban köteles tartózkodni. Mentőcsónak vezetésével csak 18. 

életévét betöltött, kishajó-vezetői vizsgával rendelkező személyt szabad megbízni, amennyiben a 

mentőcsónak kishajónak minősül.  

2.05 Élővíz melletti munkáknál a munkavégzés időtartamára vízi őrnek olyan munkavállalót kell 

kijelölni, aki tud úszni, jó fizikai adottsággal rendelkezik és ismeri a vízből mentés szabályait.  

2.06 Gép- és szivattyúházba csak az oda beosztottak, illetve az ellenőrzésre jogosult személyek – 

idegen szemé-lyek pedig csak külön engedéllyel és kísérővel – léphetnek be.  

2.07 Zárt csatornákban, hévízkutak környezetében és azok műtárgyaiban, dolgozók, illetve azok, 

akik a szenny-vízzel naponta közvetlen kapcsolatba kerülnek, csak 18. életévét betöltött férfi 

munkavállalók lehetnek, a Rendeletben rögzített alkalmassági és időszakos orvosi vizsgálaton meg 

kell felelniük, és az előírt védőoltásokat meg kell kapniuk.  

2.08 Vízépítési munkák irányítására is vonatkozó feltételeket az ER. tartalmazza.  

2.09 Veszélyes anyagok és készítmények kezelését (így pl. tárolását, szállítását, felhasználását) csak 

18. életévét betöltött, ilyen irányú oktatásban részesült, illetve a vonatkozó jogszabály szerinti 

képesítéssel rendelkező munkavállalók végezhetik.  



2.10 Fertőzés veszéllyel járó munkaterületeken, veszélyes anyagokkal és technológiával dolgozó 

munkavállalók részére – a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint – a munkáltatónak 

védőoltást kell biztosítani.  

3. ELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK  

3.1 A munkák megkezdése előtt a munkahelyi felelős vezető (így pl. építésvezető, gátfelügyelő, 

védelemvezető, telepvezető, laborvezető) a munkavállalókkal a munkafolyamat elvégzésével 

kapcsolatos tennivalókat, a megfelelő technológiát, a tűz elleni védelem szabályait, a biztonsági 

előírásokat, és az esetleges havariánál szükséges mentési tervet köteles ismertetni és dokumentálni.  

3.2 A II.-nál magasabb fokozatú, a 4.07 pont szerinti árvíz- és belvízvédekezési munkáknál a 

védelemvezető a 3.1 pont szerintieket enyhítheti.  

3.3 A szükséges tiltó táblákat, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzéseket, védőfel-szerelést, a védőital meglétét, munkaeszközöket, a létesítményeket ellenőrizni 

kell a biztonságos munkavégzés szempontjából, ezen belül a munkaeszközt, technológiát a 

biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos felülvizsgálat alá kell vonni a 

vonatkozó jogszabályok szerint.  

3.4 A biztonságos munkavégzés ellenőrzésére, főleg az adott helyen új technológiák, eszközök stb. 

alkalmazásánál, bevezetésénél és üzembe helyezés előtt indokolt esetben próbaüzemet, gyakorlatot 

kell tartani.  

3.5 Az üzemelő vízügyi létesítményekben a mentőláda tartalmát évente legalább egyszer ellenőrizni 

kell az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító megelőző ellátásra vonatkozó 

rendelkezései végrehajtásáról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet szerint.  

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK  

4.01 Vízellátás  

B) Vízkezelés  

A munkakörülményekre vonatkozó követelmények  

4.01.52 Az állandó és ideiglenes telepítésű vízkezelő technológiai építményekben, helyiségekben 

minden eset-ben biztosítani kell az R.-ben meghatározott tárgyi feltételeket.  

4.01.53 Az ivóvízkezelő, valamint a technológiai helységek padozatát csúszás és hézagmentesen 

kell kialakítani.  

4.01.54 Az ivóvízkezelő helyiségek oldalfalát legalább 2 m magasan az ÁNTSZ által elfogadott 

gépi tisztításra és fertőtlenítésre is alkalmas burkolattal kell ellátni.  

4.01.55 Azokban az ivóvízkezelő és technológiai helyiségben, ahol különböző halmazállapotú 

technológiai és fertőtlenítő vegyszerek tárolása és felhasználása folyik a helyiségek burkolatait, 

saválló és hézagmentes burkolattal kell kialakítani. A helyiségekben vízvételi lehetőséget, 

kármentőt és padlóösszefolyót kell biztosítani. A padlóösszefolyón lefolyt vegyszeres folyadékot 

elkülönítetten veszélyes hulladékként kell kezelni.  

4.01.56 Az ivóvízkezelő helyiségekben normál üzemű működés során keletkező és esetleges 

havária esemény során keletkezhető szennyező anyagok (így pl. porok, gázok, vegyi anyagok) 

ártalmatlanítása érdekében ki kell alakítani a természetes szellőzés és mesterséges elszívás, 

valamint vegyi kármentesítés műszaki feltételeit.  

4.01.57 A gyárilag összeállított, minőség tanúsítvánnyal rendelkező berendezések (így pl. UV-

fertőtlenítő) dokumentációjában szereplő beépítési, kezelési és karbantartási utasításokat be kell 

tartani.  

4.01.58 Az vízkezelő és technológiai helyiségek takarításáról, tisztításáról folyamatosan kell 

gondoskodni.  

4.01.59 Az ivóvízkezelő helyiségekben a működéshez szükséges anyagokon kívül oda nem tartozó 

munkaeszközöket, anyagokat tárolni tilos.  

4.01.60 Állandó tartózkodásra szolgáló munkahelyen a munkavállalók számától függően biztosítani 

kell elkülönített öltöző, tisztálkodó és étkező helyiséget.  

4.01.61 Ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyiségekben is biztosítani kell a tisztálkodási 

lehetőséget.  



4.02 Szennyvízelvezetés  

B) Szennyvíztisztítás és iszapkezelés  

4.02.19 A szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetése során – az automatizálástól függően 

– állandó, vagy időszakos munkavégzés szükséges.  

4.02.20 Az időszakos tartózkodást igénylő automatikus üzemű telepeknél a szociális 

létesítményeket a közpon-ti, vagy kijelölt telepen kell biztosítani, kivétel ez alól a kézmosási 

lehetőség, mert ezt minden telepen ki kell építeni.  

4.02.21 A tisztítótelep működéséhez állandó műszaki felügyelet szükséges.  

4.02.22 A szennyvíz elvezető és tisztító rendszer területét fertőzésveszélyesnek kell tekinteni, az ott 

dolgozó munkavállalók a telepet szennyezett védőöltözetben nem hagyhatják el. Biztosítani kell a 

4.02.02. szerinti szociális feltételeket. A feltételek megteremtése a szennyvíztisztító telepi beruházó 

feladata mind új építése, mind kapacitás bővítése esetén.  

4.02.23 A tisztítótelep munkahelyeit táblával kell megjelölni. A munkahelyek rendeltetésén (így pl. 

gépház, fertőtlenítő, rothasztó) kívül az „A–C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó jelölést is fel 

kell tüntetni, és ennek megfelelően a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.  

4.02.24 Az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyeken (így pl. gépház, fertőtlenítő) legalább 

2 munkavállalót kell egyidőben foglalkoztatni, hogy rendellenesség vagy baleset esetén a szükséges 

segítségnyújtás biztosítható legyen. Ez alól kivételt képez az ügyelet, de ügyelet alatt munka szintén 

csak 2 munkavállaló egyidejű jelenléte esetén végezhető. A folyamatos kapcsolattartás érdekében 

mobil elektronikus kommunikációs eszközt kell biztosítani.  

4.02.25 A tisztítótelep műtárgyait, berendezéseit (így pl. homokfogó, rácsok) rendszeresen át kell 

vizsgálni, különös tekintettel a korrózió és a szennyvíz okozta koptató hatására. A gépkönyvnek, 

vagy üzemi dokumentációnak megfelelően a szükséges karbantartásokat el kell végezni.  

4.02.26 A szennyvíztisztító telepen a víztérben lévő technológiai berendezéseket csak azok 

víztérből való ki-emelése, vagy a medencetér leürítése és kitisztítása után szabad javítani, illetve, 

amennyiben lehetséges, búvár-munka alkalmazásával. Hézagmentesen záró búváröltözéket kell 

alkalmazni, teljes maszkkal, hogy a munkavállaló a szennyezett vízzel ne érintkezhessen. A 

búváröltözéket csak tisztítás és fertőtlenítés után lehet újra használni.  

4.02.27 A biogáz termelést, tárolást és felhasználást fokozott biztonsággal kell végezni a 

robbanásveszélyes gázokra vonatkozó utasításoknak megfelelően. A létesítmény munkatereinek 

besorolását a robbanásvédelmi dokumentációban kell rögzíteni.  

4.02.28 Szennyvíztisztító telepen a klórgázzal történő fertőtelítésnél a klórgáz palackok és 

klórhordók kezelésénél, tárolásánál és szállításánál a gázadagoló berendezés kezelésénél, 

karbantartásánál a gyártó előírásait kell megtartani. (MSZ 6292, MSZ–10–506)  

4.02.29 A klórozó helyiség megfelelő szellőztetését biztosítani kell, a helyiségbe történő belépést 

megelőzően a légtér állapotáról meg kell győződni.  

4.02.30 A rácsszemét és iszap elszállításáról, elhelyezéséről a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvénnyel (a továbbiakban: Hgt.), illetve a kapcsolódó egyéb jogszabállyal összhangban 

kell gondoskodni.  

4.02.31 A települések szennyvíztisztító telepeinek üzemeltetésénél a víziközművek üzemeltetéséről 

szóló 21/2002. (IV. 5.) KöViM rendelet előírásai az irányadóak. (MSZ–10–274)  

4.02.32 További előírásokat az ER. tartalmazza.  

4.07. Árvíz és belvíz elleni védelem  

A) Közlekedés, szállítás  

4.07.01 Az árvízvédelmi töltésen a kátyúk betöméséről mindenkor gondoskodni kell. Önürítős 

járművel való föld- és kőanyag szállításnál, illetőleg a töltéskoronán való ürítésnél a töltéskorona 

élén ütközőgerendát kell elhelyezni.  

4.07.02 Altalaj szivárgás, átázás, fakadóvíz, buzgár és talajtörés elleni védekezésnél a veszélyes 

rézsűn vagy terepsávokon járópallón kell közlekedni. A járópallókat elmozdulás és csúszás ellen 

biztosítani kell.  

4.07.03 Felázott töltésen gépjárművel közlekedni tilos. Védekezéskor a csúszásveszély elhárítására 

a megengedhető legmagasabb sebességet a védelemvezető határozza meg.  



4.07.04 Árvízvédelmi töltések rézsűin géppel, gépjárművel közlekedni (fel- és lejárni) tilos! A 

töltéskoronát csak a kiépített feljárókon szabad megközelíteni és elhagyni. A feljárón haladó rakott 

jármű mögött közvetlenül tartózkodni nem szabad.  

4.07.05 Vasszádlemezeket szállítóeszközön, úgy kell rögzíteni, hogy szállítás közben ne 

csúszhassanak szét.  

4.07.06 A vízi járműveket a veszélyeztetett töltésszakaszon, az előírt felszereléssel, készenlétbe kell 

helyezni úgy, hogy az esetleges töltésszakadás esetén is megközelíthető legyen. A vízi járművek 

kikötésénél figyelembe kell venni az esetleges hirtelen vízszintváltozást.  

4.07.07 Hosszú anyagot (vasszádlemezt) csak erre a célra, hatóság által vizsgáztatott vízi 

járműveken szabad szállítani. Csúszásmentes bakancs, mentőmellény, fejvédő és védőkesztyű, 

védőfelszerelés alkalmazása kötelező.  

4.07.08 Kézi csörlőre, fogaslécre, csavarorsós emelőre, valamint emelőcsigákra és csigasorra az 

Emelőgép Biztonsági Szabályzatról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GKM rendelet, valamint az 

anyagmozgatási, anyagtárolási elő-írások az irányadók.  

4.07.09 Vízi járművel szállítani csak akkor szabad, ha a szállítandó anyag vagy felszerelés elosztása 

egyenletes, elmozdulás ellen biztosított, és a vízi jármű merülése a megengedett határon belül van.  

4.07.10 Evezős csónakon, motorcsónakon, hídmező pontontagon vagy összekapcsolt pontonpáron 

vasszádlemezt, gerendát, cölöpöt, nagy tömegű és térfogatú felszerelési tárgyakat a Hajózási 

Szabályzatban meghatározott terhelhetőség figyelembevételével lehet szállítani.  

4.07.11 Dereglyék vontatásánál a vízi közlekedésre a Hajózási Szabályzatot kell alkalmazni.  

4.07.12 A hídmező pontontagjait daruval kell rakodni.  

4.07.13 A pontontagok oldalaira dörzsfákat kell szerelni.  

4.07.14 A hídmezőn nem szállítható nagy tömegű és hosszú tárgy (így pl. anyag, felszerelés), ezeket 

csak uszállyal vagy dereglyével szabad szállítani.  

4.07.15 Az árvízvédelmi töltések vizsgálatához használt zárt sugárforrásokat szárazföldi 

járművekkel, valamint vízi járművekkel a szabályzatban meghatározott feltételekkel kell szállítani. 

Szárazföldi járművek esetében ADR., vízi járművek esetében a veszélyes áruk nemzetközi belvízi 

szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet (a továbbiakban: ADN) 

előírást kell figyelembe venni.  

4.07.16 Kivételes esetben (árvíznél), ha az szükséges és a helyi követelmények indokolják, a zárt 

sugárforrások, a vonatkozó biztonsági előírások megtartása mellett, az ADN szerint vízi úton is 

szállíthatók.  

4.07.17 A töltéstest izotópos tömörség- és nedvességvizsgálatánál alkalmazott zárt sugárforrások 

szállítására a vonatkozó biztonsági előírások, a Kpmr, valamint a radioaktív anyagok szállításáról, 

fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet előírásai az irányadók.  

4.07.18 Vízi szállításkor a szállító járművön, a zárt sugárforrás-tartót minden esetben megfelelően 

méretezett acélsodrony kötélre erősített bójával kell felszerelni.  

4.07.19 Havaria, vagy más ok következtében víz alá került zárt sugárforrás-tartó helyzetét jelző 

bója vízből ki-emelkedő részét sugárjelző tárcsával kell ellátni.  

4.07.20 Légi szállításhoz a védelmi anyagok deponálási helyét úgy kell kialakítani, hogy az 

alkalmas legyen légi megközelítésre. A légi megközelítés feltételeit (így pl. forgalomelterelés, 

pormentesítés) a deponálási he-lyen folyamatosan biztosítani kell.  

4.07.21 A légi szállító jármű és a védekezési erők között a biztonságos szállítás érdekében a 

közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosítani kell.  

4.07.22 A légi szállítás csak jó látási viszonyok és zavartalan körülmények között nappal végezhető.  

E) Jég elleni védekezés  

4.07.50 Műtárgyon csak biztosító (mentő-) kötéllel és biztonsági (mentő-) övvel szabad 

jégteleníteni minimum 2 fő biztosító személy jelenlétében.  

4.07.51 Vékony vagy repedezett, nem kellő teherbírású jégtakarón járni nem szabad. Az ilyen 

jégtakarót a víz folyásával szemben, alulról csónakkal kell megközelíteni.  

4.07.52 Sima jégfelületen pallót, szalmát vagy egyéb csúszásgátló anyagot kell alkalmazni.  



4.07.53 Jégzajláskor és jégtöréskor a jégtábla csáklyával való továbbításánál parton vagy a jégmező 

kellő teher-bírású részén kell tartózkodni.  

4.07.54 Műtárgy környezetében a jég elleni védelmi munka megkezdése előtt a közlekedési és 

kezelési területet csúszásgátló anyaggal kell felszórni, vagy egyéb módon (palló stb.) kell 

biztonságossá tenni.  

4.07.55 Jégtörést legalább 2 jégtörő hajónak együttműködve kell végeznie.  

4.07.56 A jégtörés idejére jégtörő hajó felszerelését a hatóság által előírtakon túlmenően az 

alábbiakkal kell kiegészíteni: – jégtörés esetén használt rádió adó- és vevő berendezéssel, – a 

fedélzetről szabadon elúszó pallóval, – dobókötelet kilövő pisztollyal, – rakétapisztoly zöld és vörös 

színű rakétákkal, – tartalék sodrony- és kenderkötéllel.  

4.07.57 Jégtörő hajók egymást csak annyira közelíthetik meg, hogy a jég váratlan szétválása vagy 

megrepedése esetén ne ütközhessenek össze.  

4.07.58 Jégtörő hajók csak helyi ismeretekkel rendelkező folyamszabályozási műszaki szakember 

közreműködésével törhetik a jeget.  

4.07.59 Döngölővel való jégtörésnél ki kell jelölni a hajón a személyzet tartózkodási helyeit. A 

tartózkodási és közlekedési tilalom alá eső hajórészeket korláttal le kell zárni. Ha a lezárt hajórészbe 

bármilyen ok miatt be kell menni, a döngölő berendezést le kell állítani.  

4.12 Földmunkák  

A) Földmunkák általában  

4.12.01 A földmunkákon belül a vízrendezés speciális földmunkáit a 4.05 A. fejezet, míg a 

vezetéképítés speciális földmunkáit a 4.12 B. fejezet tartalmazza.  

4.12.02 Próbagödör ásásánál külön jogszabályok, így például az ER. előírásai az irányadóak. 

(MSZ–04–901)  

4.12.03 Víztelenítés hiányában kézi erővel nyílt vízben a vízszint alatt legfeljebb 0,5 m mélységben 

szabad munkát végezni.  

4.12.04 Élő vízfolyás mellett, nyitott munkaárokban, árhullámok levonulásakor a munkavégzést 

szüneteltetni kell.  

4.12.05 A műtárgyak körüli földtömörítést csak a betonszerkezetek megszilárdulása után szabad 

megkezdeni.  

4.12.06 Tömörítés alatt a műtárgyba lemenni, ott munkát végezni nem szabad.  

4.12.07 Feszültség alatt lévő villamos vezetéket (földkábelt) munka közben megközelíteni csak a 

külön jogszabályok (így pl. Vmr.) előírásainak megtartásával szabad. (MSZ 1585)  

4.12.08 Az altalaj stb. lazítógépet a vontató után csak vonórúddal szabad csatlakoztatni.  

4.12.09 Magas töltés építésénél és mély bevágás kiemelésénél a földnyeső mozgására legfeljebb 6° 

lejtésű külön utat kell építeni.  

4.12.10 Földgyaluval, 30°-nál kisebb fogásszögű késsel, csak vékony réteget szabad nyesni. Fás, 

tönkös és vastagabb gyökeres területen földgyalut alkalmazni nem szabad.  

4.12.11 Egyenetlen terepen, vagy ha több földmunkagép egyidejűleg dolgozik, irányító 

felügyeletről kell gondoskodni.  

4.12.12 A földmunkák további előírásait az ER. tartalmazza.  

C) Vezetéképítés  

4.12.30 A munkaárok kitűzését, illetve az esetleges burkolatbontást követően a földkiemelést csak 

akkor lehet elkezdeni, ha a dúcoláshoz szükséges dúcanyag már a helyszínen van.  

4.12.31 Amennyiben dúcolás szükséges, a dúcolást a munkaterület talajmechanikai, hidrogeológiai, 

valamint a munkaárok geometriai méreteinek figyelembevételével a kiviteli terv alapján kell 

elvégezni. (MSZ–04–901, MSZ–10–273, MSZ–10–280)  

4.12.32 Tilos a munkaárkot gyorsabban mélyíteni, mint ahogy a vízszint-süllyesztés környezetében 

a depresszió kialakul!  

4.12.33 Talajvízszint-süllyesztési munkánál a környező építmények, épületek roskadási 

(süllyedési) veszélyére tekintettel kell lenni.  

4.12.34 Talajvízszint süllyesztésénél a kiszivattyúzott víz elvezetésére szolgáló szívó-nyomó csövet 

vagy gravitációs csatornát (vályút) a munkaterületen biztonságosan kell vezetni.  



4.12.35 A kiszivattyúzott víz a nyomócsőben 3,0 m/s-nál nagyobb sebességgel nem haladhat.  

4.12.36 A munka folyamata alatt a víz felengedése és ismételt leszívása tilos!  

4.12.37 Fagypont alatti hőmérsékleten talajvízszint-süllyesztés nem végezhető.  

4.12.38 Lakott területen vagy közlekedési útvonal mellett a munkahelyet el kell keríteni és éjjelre 

meg kell világítani.  

4.12.39 Munkaárkot keresztező közművezeték mechanikai védelméről, tehermentesítéséről 

gondoskodni kell.  

4.12.40 A vezeték építési, javítási, tisztítási munkálatai során az anyagok, szerszámok 

továbbításánál a leesés balesetveszélyének elkerülésére a helyi viszonyoknak megfelelően 

intézkedni kell, ilyen munkaterületen a munkavállalók és az ott tartózkodó más személyek 

védősisakot kötelesek viselni.  

4.12.41 Az árokba kerülő acél csővezeték és szerelvény összeépítésénél a felszínen végrehajtható 

munkákat a terepszinten kell végezni (csővégek megmunkálása, peremezése, hegesztése, valamint 

a cső korrózió elleni védelmét szolgáló munkák), a többit az árokban.  

4.12.42 Csörlős munkamódszernél a csörlő tömege 1,5-szer nagyobb legyen az emelendő tehernél.  

4.12.43 A dúcolt munkaárok legkisebb szélessége az ékek között 80 cm lehet.  

5. VESZÉLYES VÍZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK  

1. Víz feletti, emberi közlekedésre szolgáló járóhídon végzett munka  

2. Vízi járművel való anyagszállítás, ki- és berakodás  

3. Vízen végzett munka, ha a vízmélység 1,0 m-nél nagyobb, a víz sebessége az 1,0 m/s-t 

meghaladja, vagy a vízmélységtől függetlenül, ha a víz sebessége a 3,0 m/s-t meghaladja  

4. Munkavégzés vagy közlekedés jégen  

5. Zárt csatornában és azok műtárgyaiban végzett, valamint ezek felnyitásával járó munka  

6. Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett munka  

7. III. fokozatú Árvíz- és belvízvédekezés  

8. Kútfúrás  

9. Gázos vizek kezelése  

10. Szennyvíz elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos munka  

11. A 45 °C-nál nagyobb hőmérsékletű nyílt víztárolóval vagy árokkal kapcsolatos emberi 

tevékenység  

12. Hévizes és gázos kúttal, v hévizes tároló tartályokkal és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos munka  

13. Medencék veszélyes anyaggal történő fertőtlenítése és tisztítása  

14. Iszapfőzés munkái  

15. A 80–150 cm közötti, továbbá 60/90 és 90/140 belméretű, 10 cm-nél hosszabb vízrendezési, 

öntözési és felszíni víztározási csővezetékben végzett munka  

16. Szárító tárókban végzett munka  

17. Radioaktív anyagok szállítása  

18. Radioizotópos tömörségmérés  

19. Szádlemez és cölöp verése  

20. Jég elleni védekezés  

21. Vedersoros, markoló és szívó-nyomó úszókotró part közeli munkái  

22. Hajóút kitűzése  

23. Hidrológiai mérés: hídszerkezetről; olyan duzzasztóművekről, ahol a víz átbukása a táblák 

felemelésével szüntethető meg; jégről; vízben; 50 m-nél szélesebb vízfolyásnál csónakból, hajóról  

24. Nagyfeszültségű veszélyeztetettségnek kitett kábelszakaszon végzett munka  

25. Horgonyzó kötél felszakítása  

26. Biológiai kockázattal járó laboratóriumi munka  

27. Roncskiemelés  

 

 

3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 



az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól1  

A rendelet hatálya  

1. § A rendelet hatálya valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, 

importálójára, tovább-forgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott 

építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki 

specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és 

tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi 

hatóságokra, továbbá a vámszervekre terjed ki.  

Fogalommeghatározások  

2. § E rendelet alkalmazásában  

6. építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más 

jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a 

termékre vonatkozó mű-szaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, 

tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, 

technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási 

módozatait is;  

1. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelethez  

Az építőipari műszaki engedély (ÉME) tartalma  

Az építőipari műszaki engedélynek minden esetben tartalmaznia kell:  

1. a kiadó szervezet nevét, címét;  

2. az ÉME azonosító számát;  

3. a termék megnevezését, megjelölését (pl. márka, típus stb.);  

4. a termék gyártójának és/vagy forgalmazójának megnevezését;  

5. a kérelmező (az ÉME jogosultja) nevét, címét;  

6. az ÉME kiadását megalapozó jogszabály, továbbá az alkalmasságot igazoló vizsgálati 

dokumentáció(k) megjelölését;  

7. a termék felhasználási területét;  

8. a termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságait, jellemzőit;  

9. a termék (számszerűsíthető) műszaki követelményeit és azok vizsgálati és ellenőrzési 

módszereit;  

10. a termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételeit;  

11. a termék megfelelőség igazolásának módozatát; 60  

 



12. a kiadó szervezet által végzendő utóellenőrzés gyakoriságát;  

13. az ÉME érvényességi idejét;  

14. az ÉME kiadásának dátumát;  

15. az ÉME-t kiadó szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását.  

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  

I.  

A hatósági jogkörben eljáró szervek  

1. §1 (1) A vízgazdálkodásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint az e rendeletben 

meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő első fokú vízügyi hatósági jogkört a területi vízügyi 

hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság), a másodfokú vízügyi hatósági jogkört az Országos 

Vízügyi Hatóság gyakorolja.  

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, 

valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi 

és megyei kormányhivatal gyakorolja.  

(3) E rendelet alkalmazásában az állami tulajdonban álló ingatlan esetében tulajdonos alatt az állami 

tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló 

személyt vagy szervezetet kell érteni.  

(4) A vízügyi hatósági eljárásban a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett 

ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az építtető – a közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályairól szóló törvényben az ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének 

külön vizsgálata nélkül – ügyfélnek minő-sül. Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 

állami tulajdonban lévő vizeket (felszíni vizeket, felszín alatti vizeket, a felszín alatti vizek 

természetes víztartó képződményeit), medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével 

érintett vízügyi igazgatóság a vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.  

2.§ (4) Az elvi vízjogi engedély - ha a döntés alapját képező körülmények és a jogszabályok 

időközben nem változtak - a hatálya alatt köti a vízügyi hatóságot a vízügyi létesítési engedélyezési 

eljárás során hozott döntésnél, az abban foglalt vízgazdálkodási előírások és feltételek tekintetében.  

A vízjogi engedélyek  

5. § (1) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: 

üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal 

vagy a létesítmény üzemeltetésével járó – a jogszabályokban és a hatósági előírásokban 

meghatározott – jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti. A kérelemhez 

a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni.  

(2)31 Ha az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő személye 

nem azonos az üzemeltető személyével, a vízügyi hatóság az üzemeltetés jogcímét, annak személyi 

és tárgyi feltételeit megvizsgálja.  

(3) A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgálni kell különösen:  

a) a vízjogi létesítési engedélyben, az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítését;  

b)32 e rendeletben, valamint a létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel a 

próbaüzemeltetés eredményét, illetve az erre vonatkozó adatokat;  

c) víziközművek esetén az üzemeltetési szabályzatot és a víziközmű üzemeltetésével összefüggő 

jogszabályban meghatározott egyéb követelményeket;  

d) a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;  

e) felszín alatti vízkészletekre települt vízilétesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki dokumentációt.  

(4) Az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben 

rendelkezni kell, különösen:  

a) az engedélyezett vízilétesítményről és a vízhasználatról, ideértve mindazokat a vízgazdálkodási, 

vízvédelmi adatokat, amelyek a létesítmények üzemeltetését, a vízhasználat gyakorlását jellemzik, 

valamint a tevékenység gyakorlása során végzendő önellőrzés feltételeit;  



b) a jogszabály alapján megállapítható üzemeltetéssel összefüggő feltételekről, jogokról és 

kötelezettségekről;  

c) ha a létesítési és üzemeltetési engedély jogosultjának személye nem azonos, az üzemeltetés 

jogcíméről, figyelemmel a vízilétesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és tulajdonára;  

d)33 az engedély hatályáról.  

e) a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállása, a 

fizetési mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi 

követelményekről.  

(5) A vízügyi hatóság az engedély hatályának megállapítása során különösen a létesítmény 

vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő szakhatósági 

állásfoglalásokban meghatározott és engedélyben előírt egyéb feltételeket értékeli és veszi 

figyelembe. Az engedély hatálya e rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai 

szerint kérelemre vagy hivatalból módosítható.  

(6) E jogszabályban meghatározott és bejelentési kötelezettség alá tartozó vízilétesítmény 

üzemeltetésére vonatkozó kérelem esetén a 4. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az üzemeltetőnek az üzemeltetési engedélyhez egyébként 

szükséges, külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolnia.  

(6a) A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre vízjogi 

üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti 

kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a 

nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek 

szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési 

engedélyt közli a víziközmű és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető mű – e-közmű 

adatszolgáltatásra kötelezett – üzemeltetőjével is.  

(7)36 A vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az 

üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek 

mellett – feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt 

annak üzemeltetésére. Ha a Vgtv.-ben meghatározott közfeladatokkal összefüggő és külön a vízjogi 

engedély alapján végezhető vízimunka, víz-használat vagy a vízilétesítmény üzemeltetése a 

közérdek mértékét meghaladó, illetőleg a közfeladatok körébe nem tartozó vízimunkák elvégzését 

teszi szükségessé, a vízjogi engedélyben meghatározott jog csak az ezzel összefüggő külön 

jogszabályban meghatározott megállapodás (szerződés) szerint gyakorolható.  

(8) Az építtető bejelentése, illetve a vízügyi hatóság engedélye alapján megépített vízilétesítmények 

használatbavételéhez és üzemeltetéséhez a (7) bekezdésben meghatározott jogok és kötelezettségek 

kapcsolódnak.  

(9) Az üzemeltetésre jogosító vízjogi engedélyeket – ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik 

– az e rendelet szerinti ellenőrzés során felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményétől függően 

az engedély hivatalból visszavonható vagy a 12. §-ban meghatározott esetben módosítható.  

(10) A vizek kártétel nélküli levezetése érdekében szükséges üzemeltetési, fenntartási, 

helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésére jogosító vízjogi engedély – a vízjogi 

létesítési engedélyre vonatkozó előírásoknak megfelelően – a védett természeti területnek nem 

minősülő Natura 2000 területen lévő nagyvízi mederben, parti sávon, vízjárta, valamint fakadó 

vizek által veszélyeztetett területen 5 évre adható a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló 

fajok, illetve élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások vizsgálatát követően. 

Az eljárás során a vízügyi hatóság kikéri a természetvédelmi kezelésért felelős szerv véleményét.  

(11) A (10) bekezdés szerinti engedélyben rendelkezni kell  

a) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési tevékenységekkel összefüggő 

jogokról és kötelezettségekről,  

b) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésének 

feltételeiről, különös tekintettel a Natura 2000 terület fenntartási céljaira, valamint  

c) az engedély területi és időbeli hatályáról.  



(12) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott, 

egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezőgazdasági vízszolgáltató művek 

üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási 

idényt követő hónap végéig hatályos.  

(13) Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a 

kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú 

területen belüli részterületre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély 

kiadására nem került sor.  

(14) A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti veszélyes anyagokat nem 

tartalmazó, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó tavas szennyvízleürítő 

hely fenntartásának, üzemeltetésének engedélyezéséhez a tavas szennyvízleürítő hely 

üzemeltetőjének 2014. április 1-jéig a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mellékletek 

csatolásával vízjogi üzemeltetési, illetve fennmaradási engedélyt kell kérnie.  

(15) Ha a tavas szennyvízleürítő helyet utótisztító funkcióval szükséges ellátni, akkor arra a 

szennyvízleürítő hely üzemeltetőjének a vízügyi hatóságtól külön vízjogi létesítési, majd vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kell kérni.  

(16) A (14) bekezdés szerinti vízjogi engedélyben az üzemeltetéssel járó jogokat és 

kötelezettségeket a tavas szennyvízleürítő hely  

a) területi elhelyezkedésére, a terület vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi, környezet-, természet- 

és tájvédelmi, továbbá kulturális örökségvédelmi és közegészségügyi szempontjaira,  

b) a közigazgatásilag érintett település önkormányzati rendeletében meghatározott 

településrendezési eszközök-re, illetve előírásokra, valamint  

c) a vizek védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokra  

figyelemmel kell meghatározni.  

(17) A tavas szennyvízleürítő hely üzemeltetésére vonatkozó jogerős határozattal és a változási 

vázrajz közlésével a vízügyi hatóság megkeresi a tavas szennyvízleürítő hely fekvése szerint 

illetékes járási földhivatalt, hogy a tavas szennyvízleürítő helyet ezzel a megnevezéssel, művelés 

alól kivett területként jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba.  

Vízhasználati szolgalom  

7. § (1) Vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízilétesítményhez történő csatlakozás engedélyezése 

esetén a csatlakozó – eltérő megállapodás hiányában – a vízhasználattal kapcsolatos érdekeltsége 

arányában köteles:  

a) a vízilétesítmény csatlakozáskori értékének reá eső részét a létesítmény tulajdonosának 

megtéríteni;  

b) a vízilétesítmény fenntartási és üzemeltetési költségeit a csatlakozás időpontjától kezdődően 

viselni;  

c) a csatlakozással kapcsolatban felmerült munkák elvégzéséről saját költségén gondoskodni.  

(2) A csatlakozás iránti kérelem elbírálása során vizsgálni kell különösen és az engedélyben meg 

kell határozni a csatlakozás módját (műszaki megoldását), továbbá a létesítmény közös használatára 

vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, ideértve az érdekeltségi arányokat és az ebből eredő 

költségek viselésére vonatkozó – a felek megállapodásán alapuló, vagy ennek hiányában az (1) 

bekezdés alapján megállapítható – feltételeket.  

(3) Vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, az (1) bekezdésben nem érintett közös 

vízhasználatokra a vízhasználati szolgalom szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

A meder és a part találkozási vonalának megállapítása  

10. § (1) A felszíni vizek partvonalát – kérelemre vagy hivatalból a környezet- és természetvédelmi 

előírásokra is figyelemmel – a vízügyi hatóság határozattal állapítja meg. A partvonalat, ha a 

terepadottságok vagy egyéb körülmények indokolják természetben is ki kell tűzni.  

(2) A partvonal megállapításánál – a már állandósult partvonal kivételével – figyelemmel kell lenni 

különösen:  



a) a mértékadó vízhozamra;  

b) a közérdeket szolgáló, vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi célokra;  

c) az ökológiai értékek védelmére;  

d) a hordalék lerakódásra, a jégjárásra és a hullámverésre, a szakadó partok állapotára;  

e) a parti ingatlan tulajdonosának jogszabályban meghatározott jogaira és kötelezettségeire, továbbá  

f) a hatályos településfejlesztési tervekre.  

(3) A vízügyi hatóságnak a vizek partvonalát megállapító határozatában meg kell jelölni az ingatlan-

nyilvántartási változás átvezetéshez szükséges bejegyzés jogcímét, a módosult partvonal 

következtében az egyes ingatlanok adatainak változását.  

(4) A folyóvizek természetes úton végzett munkája (elhabolás) során a parti ingatlan tulajdonosának 

(használójának) a mederré váló területért kártalanítás nem jár.  

(5) A parti ingatlan tulajdonosa az elhabolás elleni védelem, valamint az elhabolt rész vízjogi 

engedély alapján történő helyreállítása során a megállapított partvonalig jogosult a szükséges 

munkákat elvégezni.  

(6) A megállapított partvonalat a településrendezési eszközök elkészítése során is figyelembe kell 

venni.  

(7) Ha a vízviszonyokba a meder feltöltésével jogellenesen beavatkoztak, a feltöltés 

fennmaradásáról vagy megszüntetéséről az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során kell a 

partvonal módosításával vagy az eredeti partvonal fenntartásával határozni.  

(8) A jogellenesen megvalósított mederfeltöltés esetén a fennmaradási engedélyhez a meder 

tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az ingatlan-

nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentációt is csatolni kell. Hozzájárulás hiányában a 

kérelem nem teljesíthető és a partvonal kizárólag hivatalból indított eljárás eredményeként 

módosítható.  

(9) Ha a partvonal nem módosítható, az eredeti állapot helyreállításához szükséges intézkedésekről 

– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a határozatban külön rendelkezni kell.  

(10) A partvonal módosítására irányuló kérelemhez – ideértve a jogellenesen megvalósított 

mederfeltöltés fennmaradására irányuló kérelmet is – a meder tulajdonosának, állami tulajdon 

esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez 

szükséges dokumentációt kell csatolni. Hozzájárulás hiányában a kérelem nem teljesíthető és a 

partvonal kizárólag hivatalból indított eljárás eredményeként módosítható.  

(11) A jogellenes mederfeltöltéssel kapcsolatos ügyekben egyebekben e rendeletnek a hatósági 

engedély nélkül vagy attól eltérően végzett létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni.  

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE  

(2011. március 9.)  

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 

89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  

2. cikk  

Fogalommeghatározások  

E rendelet alkalmazásában:  

1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek 

teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények 

tekintetében nyújtott teljesítményét;  

2. „készlet”: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott 

építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni;  

3. „építmény”: épületek és műtárgyak;  

4. „alapvető jellemzők”: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó 

alapvető követelményekkel függnek össze;  



5. „építési termék teljesítménye”: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, 

osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye;  

12. „európai értékelési dokumentum”: a műszaki értékelést végző szervek európai szervezete által 

az európai műszaki értékelés kiadása céljából elfogadott dokumentum;  

13. „európai műszaki értékelés”: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői 

vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált 

értékelése;  

15. „egyedi műszaki dokumentáció”: annak igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a 

teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó rendszeren belüli 

módszereket más módszerekkel helyettesítették, feltéve, hogy az e módszerekkel nyert eredmények 

megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel nyert 

eredményeknek;  

16. „forgalmazás”: az uniós piacon valamely építési termék gazdasági tevékenység keretében 

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

fejében;  

19. „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját 

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

20. „forgalmazó”: az értékesítési láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi 

személy, aki forgalmazza az építési terméket;  

26. „üzemi gyártásellenőrzés”: az üzemi gyártás folyamatos, dokumentált, a vonatkozó harmonizált 

műszaki előírásoknak megfelelően történő belső ellenőrzése;  

17. cikk  

Harmonizált szabványok  

(1) A harmonizált szabványokat a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt európai 

szabványügyi testületek dolgozzák ki a Bizottság által az irányelv 6. cikkének megfelelően és az e 

rendelet 64. cikkében említett építés-ügyi állandó bizottsággal (a továbbiakban: építésügyi állandó 

bizottság) folytatott konzultációt követően be-nyújtott kérelmek (a továbbiakban: a megbízások) 

alapján.  

(2) Ahol az érdekelt feleket e cikknek megfelelően bevonják a harmonizált szabványok 

kidolgozásába, az európai szabványügyi testületek biztosítják, hogy az érdekeltek különböző 

csoportjai valamennyi fórumon tisztességes és méltányos módon képviseltethessék magukat.  

(3) A harmonizált szabványok meghatározzák az építési termékek által alapvető jellemzőik 

tekintetében nyújtott teljesítmény értékelésére szolgáló módszereket és kritériumokat.  

Ha a vonatkozó megbízás előírja, a harmonizált szabványban megjelölik a hatálya alá tartozó 

termékek rendeltetését.  

A harmonizált szabványok megállapíthatnak egyszerűsített és kevésbé költséges vizsgálati 

módszereket az épí-tési termékek alapvető jellemzőikkel kapcsolatos teljesítményének értékelésére, 

ahol ez indokolt és ahol ez az eredmények pontosságát, hitelességét és állandóságát nem 

veszélyezteti.  

(4) Az európai szabványügyi testületek a harmonizált szabványokban meghatározzák az 

alkalmazandó üzemi gyártás- ellenőrzést, amely figyelembe veszi az érintett építési termék gyártási 

eljárásának egyedi körülményeit.  

A harmonizált szabvány tartalmazza a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló rend-szer végrehajtásához szükséges valamennyi műszaki részletet.  

(5) A Bizottság elbírálja, hogy az európai szabványügyi testületek által megállapított harmonizált 

szabványok megfelelnek-e a vonatkozó megbízásoknak.  

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a vonatkozó megbízásoknak megfelelő 

harmonizált szabványok hivatkozásainak jegyzékét.  

A jegyzékben szereplő valamennyi harmonizált szabvány esetében fel kell tüntetni a következőket:  

a) a hatályukat vesztő harmonizált műszaki előírások hivatkozásai, amennyiben van ilyen;  

b) a párhuzamos hatályosság időszakának kezdete;  

c) a párhuzamos hatályosság időszakának vége.  



A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.  

A párhuzamos hatályosság kezdetének időpontjától a harmonizált szabványt fel lehet használni az 

annak hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítéséhez. A 

nemzeti szabványügyi testületek feladata gondoskodni a harmonizált szabványok 98/34/EK 

irányelvnek megfelelő átültetéséről.  

A 36–38. cikk sérelme nélkül, a párhuzamos hatályosság végének időpontjától kizárólag a 

harmonizált szabvány alapján készíthető el az annak hatálya alá tartozó építési termékekre 

vonatkozó teljesítménynyilatkozat.  

A párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az ellentmondó nemzeti szabványokat vissza kell 

vonni, és a tagállamoknak meg kell szüntetniük valamennyi ellentmondó nemzeti rendelkezés 

érvényességét.  

28. cikk  

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése  

(1) Az építési termékek teljesítménye állandóságának az alapvető jellemzőik tekintetében való 

értékelését és ellenőrzését az V. mellékletben meghatározott rendszerek valamelyikének 

megfelelően kell elvégezni.  

(2) A Bizottság a 60. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával 

meghatározhatja és különösen az emberek egészségére és biztonságára, valamint a környezetre 

gyakorolt hatások alapján felül-vizsgálhatja, hogy az adott építési termék vagy építésitermék-

család, illetve az adott alapvető jellemző esetében melyik rendszer vagy rendszerek alkalmazandók. 

Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a nemzeti piacfel-ügyeleti hatóságok által beküldött 

dokumentált tapasztalatokat is.  

A Bizottság minden esetben a legkevésbé költséges, de az építményekre vonatkozó valamennyi 

alapvető követelménynek való megfelelést lehetővé tevő rendszert vagy rendszereket választja.  

(3) Az ily módon meghatározott rendszert vagy rendszereket a harmonizált szabványokra 

vonatkozó megbízásokban és a harmonizált műszaki előírásokban rögzítik.  

A MŰSZAKI ÉRTÉKELÉST VÉGZŐ SZERVEK  

29. cikk  

A műszaki értékelést végző szervek kijelölése, figyelemmel kísérése és értékelése  

(1) A tagállamok saját területükön belül a IV. melléklet 1. táblázatában felsorolt egy vagy több 

termékkör tekintetében műszaki értékelést végző szerveket jelölhetnek ki.  

A műszaki értékelést végző szervet kijelölő tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal 

a kijelölt szervek nevét és címét, valamint azokat a termékköröket, amelyek tekintetében a szervet 

kijelölték.  

(2) A Bizottság a lehető legmagasabb szintű átláthatóság elérése érdekében elektronikus formában 

nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a műszaki értékelést végző szervek jegyzékét, amelyben feltünteti 

azokat a termékköröket, amelyek értékelésére a szerveket kijelölték.  

A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.  

(3) A tagállamok figyelemmel kísérik az általuk kijelölt műszaki értékelést végző szervek 

tevékenységét és szakmai alkalmasságát, és a IV. melléklet 2. táblázatában meghatározott 

követelmények alapján értékelik azokat.  

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a műszaki értékelést végző szervek kijelölésére létrehozott 

nemzeti eljárásaikról, a műszaki értékelést végző szervek tevékenységének és szakmai 

alkalmasságának figyelemmel kíséréséről, továbbá az említett információkat érintő valamennyi 

változásról.  

(4) A Bizottság az építésügyi állandó bizottsággal folytatott konzultációt követően 

iránymutatásokat fogad el a műszaki értékelést végző szervek értékelésének lefolytatására 

vonatkozóan.  

V. MELLÉKLET  

A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE  

1. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZEREK  



1.1. 1+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők 

alapján ki-adott teljesítménynyilatkozat:  

a) a gyártó végzi:  

i. az üzemi gyártásellenőrzést;  

ii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;  

b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a 

következők alapján adja ki:  

i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba 

foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;  

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése;  

iv. az uniós piacon való fogalomba hozatalt megelőzően vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata.  

1.2. 1. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők 

alapján ki-adott teljesítménynyilatkozat:  

a) a gyártó végzi:  

i. az üzemi gyártásellenőrzést;  

ii. a gyárban vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati 

terv szerint;  

b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a 

következők alapján adja ki:  

i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba 

foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;  

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.  

1.3. 2+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők 

alapján ki-adott teljesítménynyilatkozat:  

a) a gyártó végzi:  

i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba 

foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;  

ii. az üzemi gyártásellenőrzést;  

iii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint,  

b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi 

tanúsítványát a következők alapján adja ki:  

i. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

ii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.  

1.4. 3. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők 

alapján ki-adott teljesítménynyilatkozat:  

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;  

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a 

gyártó által végrehajtott mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró 

dokumentációja alapján;  

1.5. 4. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők 

alapján ki-adott teljesítménynyilatkozat:  

a) a gyártó végzi:  

i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a 

termék leíró dokumentációja alapján;  

ii. az üzemi gyártásellenőrzést;  

b) a bejelentett szervnek nincsenek feladatai.  

2. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBE ÉS ELLENŐRZÉSÉBE 

BEVONT SZER-VEK  

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont, bejelentett 

szervek funkcióját illetően különbséget kell tenni a következők között:  



1. terméktanúsító szerv: olyan állami vagy nem állami bejelentett szerv, amely rendelkezik a kellő 

szakértelemmel és felelősséggel a terméktanúsítás megadott eljárási és irányítási szabályok szerinti 

elvégzéséhez;  

2. üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv: olyan állami vagy nem állami bejelentett szerv, amely 

rendelkezik a kellő szakértelemmel és felelősséggel az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításának 

megadott eljárási és irányítási szabályok szerinti elvégzéséhez;  

3. vizsgálólaboratórium: olyan bejelentett laboratórium, amely anyagok vagy építési termékek 

jellemzőit vagy teljesítményét méri, vizsgálja, teszteli, kalibrálja vagy más módon meghatározza.  

3. OLYAN ALAPVETŐ JELLEMZŐK, AMELYEK ESETÉBEN NEM KÖTELEZŐ A 

VONATKOZÓ HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS  

1. Tűzzel szembeni viselkedés.  

2. Tűzállóság.  

3. Kültéri tűzzel szembeni viselkedés.  

4. Zajelnyelés.  

5. Veszélyes anyagok kibocsátása.  

Szabványok  

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint: A nemzeti szabvány olyan 

szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé.  

A Magyar Köztársaság nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület 

(MSZT).  

A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni.  

A nemzeti szabvány jele: MSZ (Magyar Szabvány). Ez a jel más szabványon nem használható.  

A nemzeti szabvány használata önkéntes.  

A nemzeti szabványjelet a szabványnak való megfelelőség jelölésére, jelhasználat rendjének 

betartása esetén bárki alkalmazhatja.  

Az MSZT feladata a nemzeti szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, jóváhagyása és 

közzététele, módosítása és visszavonása.  

Az MSZT nyilvántartást vezet:  

- nemzeti szabványtervezetekről és szabványokról,  

- a nemzetközi és az európai szabványtervezetekről és szabványokról,  

- olyan nemzeti szabványokról, amelyekre műszaki tartalmú jogszabály hivatkozik, amelynek 

alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.  

 

A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes.  

Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy 

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

Az MSZT feladata a jogszabályoknak vagy egyéb előírásoknak való megfelelőség tanúsításában 

való közreműködés.  

Az MSZT felkérésre közreműködik az Európai Unió irányelvein alapuló magyar jogszabályok 

előkészítésében.  

Az MSZT biztosítja a jogalkotáshoz kapcsolódó nemzeti szabványosítási igények kielégítését, 

valamint a jogszabály kiadására feljogosított szervek bevonását az olyan nemzeti szabványok 

kidolgozásába, amelyekre műszaki tartalmú jogszabály hivatkozik.  

Nemzetközi szabvány: olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi 

szervezet fogadott el és tett a közösség számára hozzáférhetővé.  

Nemzetközi Szabványügyi Szervezetek:  

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet  

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság  

Az ISO 1947-ben alakult meg, területe a távközlés, a villamosság és az elektronika kivételével 

minden terület. Magyarország 1947 óta tagja az ISO-nak. Taglétszáma több mint 160. A 

szabványosítási tevékenységét mintegy 200 műszaki bizottság végzi.  



Az IEC 1906-ban alakult meg. Magyarország is alapító tag. Tagjainak száma: 65 nemzeti bizottság. 

Működési területe: villamosság és elektronika.  

Európai Szabvány: olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el és tett a 

közösség számára hozzáférhetővé.  

Európai Szabványügyi Szervezetek:  

CEN: Európai Szabványügyi Bizottság  

CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság  

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet  

A CEN működése az ISO-val azonos. Tevékenysége a villamosságon és a távközlésen kívül minden 

területre kiterjed. A CEN tagjai – Magyarország is tagja – kötelesek az európai szabványokat 

változás nélkül nemzeti szabványként bevezetni és azoknak ellentmondó nemzeti szabványokat 

visszavonni.  

A CENELEC fő feladata a villamossági és az elektronikai szabványok kidolgozása, valamint az 

áruk és a szolgáltatások EU-n belüli szabad áramlásának segítése.  

Az ETSI a Postai és Távközlési Szolgáltatások Európai Szövetsége területéhez tartozó, a távközlési 

szabványosításban tevékenykedő kormányzati, távközlési szolgáltató, gyártó és alkalmazó 

szervezetek összefogó intézménye.  

Az előzőkben említett szervezetekkel az MSZT folyamatos kapcsolatot tart.  

A rendszerváltás előtt, az akkori országos szabványok kiegészítéseként az egyes szakmai ágazatok 

ágazati szabályozási kiadványokat bocsátottak ki.  

A vízügyben a következő ágazati szabályozási kiadványok voltak használatosak:  

- Vízügyi ágazati szabványok (MSZ-10),  

- Vízügyi ágazati műszaki irányelvek (MI-10),  

- Vízügyi ágazati műszaki előírás (ME-10),  

- Vízügyi ágazati műszaki segédlet (VMS),  

- vízügyi ágazati üzemviteli mintaelőírás (VÜM).  

 

Az idők folyamán a vízügyi ágazati szabványok nagy részét magyar nemzeti szabvánnyá 

nyilvánították, amelyek ma is a nemzeti szabványjegyzékben szerepelnek.  

A rendszerváltás folyamán először a vízügyi ágazati műszaki szabályozási kiadványok készítése, 

majd azok hivatalos nyilvántartása, forgalmazása szűnt meg. Ennek következtében alkalmazásuk 

területe egyre szűkül.  

A Magyarországon EUROCODE szabványok néven forgalomban lévő szabványok mindegyike az 

európai szabványokat azonos megegyezőségi fokozattal bevezetett magyar nemzeti szabvány (MSZ 

EN).  

Ezek a szabványok a többi magyar nemzeti szabványtól abban különböznek, hogy mindegyikük 

címe az EUROCODE szóval kezdődik.  

Az összes EUROCODE szabvány tartószerkezetek tervezésére vonatkozik.  

Az EUROCODE szabványok a következő tíz csoportra vannak felosztva:  

- EUROCODE: A tartószerkezetek tervezésének alapjai,  

- EUROCODE1: A tartószerkezeteket érő hatások,  

- EUROCODE2: Betonszerkezetek tervezése,  

- EUROCODE3: Acélszerkezetek tervezése,  

- EUROCODE4: Együtt dolgozó acél-beton öszvérszerkezetek tervezése,  

- EUROCODE5: Faszerkezetek tervezése,  

- EUROCODE6: Falazott szerkezetek tervezése,  

- EUROCODE7: Geotechnikai tervezés,  

- EUROCODE8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre,  

- EUROCODE9: Alumínium szerkezetek tervezése.  

A felsorolt tíz csoportban mintegy 60 szabvány található.  

 



 

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  
Hatályos: 2014.01.01 -  

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól  

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének o) pontja alapján – figyelemmel a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjára, valamint 14. és 15. §-ára – 

a következőket rendeli el:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A rendelet célja, hatálya  

1. § (1)1 A rendelet célja, hogy a vizek külön jogszabályok2 meghatározott jó állapotának (a 

továbbiakban: jó állapot) elérése és fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket, intézkedési 

programokat egységes keretbe foglalja és meghatározza az ezeket összefoglaló vízgyűjtő-

gazdálkodási terv tartalmát, valamint a tervezés szabályait.  

(2) A rendelet hatálya a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésre és az abban meghatározott feladatokat 

végzőkre, valamint azokra terjed ki, akikre az intézkedési programok rendelkezéseket tartalmaznak.  

II.  

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI  

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv  

3. §12 (1) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza a vízgyűjtők jellemzőinek, a környezeti 

célkitűzéseknek és a vizek jó állapotának elérése érdekében – a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programmal összhangban – azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással lehetnek 

a vizek mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint ezen hatások elemzését, továbbá a 

vizek jó állapotának elérése érdekében tett és teendő intézkedéseket, intézkedési programokat, a 

vizek állapotának jellemzéséhez szükséges monitoring programmal együtt.  

(2) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervet az ország egész területére, ezen belül a Duna közvetlen, a Tisza, 

a Dráva, valamint a Balaton részvízgyűjtőre, továbbá ezeken belül összesen negyvenkét vízgyűjtő-

gazdálkodási tervezési alegységre egységes módszertannal kell elkészíteni.  

(3) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséről a vízgazdálkodásért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) gondoskodik. A miniszter irányításával  

a) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység tervét a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint 

egyéb érintett államigazgatási szervek közreműködésével a területi vízgazdálkodási tanács 

jóváhagyásával az 1. számú mellékletben meghatározott vízügyi igazgatóság,  

b) a részvízgyűjtő szintű tervet a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett 

államigazgatási szervek közreműködésével a területi hatáskörű vízgazdálkodási tanács 

jóváhagyásával a miniszter által kijelölt vízügyi igazgatóság,  

c) az országos szintű tervet az országos hatáskörű vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság állítja össze.  

(4) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozója  

a) az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet az Országos Vízgazdálkodási Tanácsnak,  

b) a részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet a Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási 

Tanácsnak,  

c) a tervezési alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak küldi 

meg.  

(5)17  

(6) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza különösen:  

a) a vízszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése és megelőzése érdekében a 

szennyvízbevezetéseknél a kibocsátási határértékeken, valamint elérhető legjobb technikán (BAT), 

nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrások esetén a lehetséges legjobb környezeti gyakorlaton 

alapuló intézkedéseket;  



b) a védett területek, védőövezetek, védőterületek kijelölését és a nyilvántartással kapcsolatos 

tevékenységeket;  

c) a víz használatával összefüggő gazdasági elemzést, a vízszolgáltatások tekintetében a költség-

visszatérülés elvének érvényesítését;  

d) a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint meghatározott küszöbértékeket 

és a meghatározásukra vonatkozó, e rendelet 2.számú mellékletének 11. pontjában felsorolt 

információkat, illetve annak okát, ha valamely előírt információ nem szerepel a vízgyüjtő-

gazdálkodási tervben;  

e) a felszín alatti vizek kémiai állapotának meghatározásáról készült, e rendelet 2. számú melléklete 

szerint összeállított összefoglalót; beleértve a szennyezett területekről származó szennyezőanyag-

csóvák hatásának értékelését is;  

f) a jelentős és tartósan romló tendenciák azonosításának és visszafordítása érdekében a felszín alatti 

vizek védelméről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően hozott intézkedések 

összefoglalóját;  

g) a felszín alatti vizek kémiai állapotának értékelését, beleértve annak magyarázatát, hogy a felszín 

alatti vizek minőségi előírásainak vagy küszöbértékeinek az egyes mintavételi pontokon mért 

túllépését a végső meghatározásnál milyen módon vették figyelembe.  

(7) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során figyelembe kell venni az ország, illetve az egyes 

térségek külön jogszabályokban meghatározott területhasználatának feltételeit, így különösen az 

ország kiemelt térségeire vonatkozó szerkezeti tervet, a fejlesztések gazdasági, műszaki és 

ökológiai feltételeit, a települési terület, valamint a mező- és erdőgazdálkodási térségek 

változásának hatásait.  

(8) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezést az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló külön jogszabályban foglaltakkal összhangban kell elvégezni.  

(9) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv e rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalmi elemei 

kiegészíthetőek az egyes tervezési egységekre (ország, részvízgyűjtő, alegység), víztípusra, 

gazdasági vagy más ágazatra irányuló részletesebb programokkal, fejlesztési vagy gazdálkodási 

tervekkel, a sajátos vízgazdálkodási, így különösen vízigény-kielégítési és medreken belüli in-situ 

vízigénybevétellel járó problémák megoldása érdekében.  

(10) A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket az egyéb szakterületi tervekkel – különös tekintettel a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, tájhasználati és vidékfejlesztési tervekre – összhangban kell 

kialakítani.  

4. § (1) A tervnek összhangban kell lennie a teljes Duna vízgyűjtőkerületre vonatkozó 

követelményekkel és feladatokkal, amelyeket a Duna Védelmére és Fenntartható Használatára 

irányuló Együttműködésről szóló Egyezmény Nemzetközi Bizottsága határoz meg, valamint meg 

kell felelni a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti együttműködési 

struktúráknak.  

(2) A környezeti célkitűzéseket meghatározó követelmények, így különösen a felszín alatti vizek 

védelméről szóló külön jogszabály szerinti küszöbértékekre, és az intézkedési programok 

előkészítése során a határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt kell működni az Európai Unió 

(a továbbiakban: EU) szomszédos tagállamaival a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi szerződések, megállapodások szabályai 

szerint. A nem EU tagállamok esetében is törekedni kell a koordinációra, és a víztestek 

Magyarországra eső részén biztosítani kell e rendelet szabályainak alkalmazását.  

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell, hogy a 

határszelvényekben a vizek állapota hátrányosan ne változzon, továbbá, hogy a kölcsönös 

intézkedések eredményeként a vizek jó állapotára jellemző adottságok alakuljanak ki. Ha olyan 

probléma kerül feltárásra, amely Magyarország vízgazdálkodására is hatással van, de Magyarország 

nem tudja más tagállam közreműködése nélkül megoldani, akkor a miniszter tájékoztatja a 

Bizottságot és az érintett tagállamot, és javaslatot tesz a megoldásra.  

Ivóvíz kivételre kijelölt víztestek és megkülönböztetett védelem alatt álló területek25  



14. § (1) A környezeti elemek, természeti értékek védelme, továbbá a vizek hasznosítását, a 

vízigények kielégítését szolgáló követelmények érvényesítése szempontjából megkülönböztetett 

védelmet igénylő területekről a külön jogszabályok figyelembevételével készült nyilvántartást a 

miniszter által kijelölt szerv naprakész állapotban tartja. A nyilvántartást az Európai Parlament és a 

Tanács 2000/60/EK irányelve (a továbbiakban: VKI) IV. mellékletében a védett területek 

jegyzékére meghatározott előírások szerint kell vezetni.  

(2) A védett területekkel kapcsolatos intézkedéseket a védelem alá helyezés célját és a területre 

irányadó előírásokat, tilalmakat meghatározó – a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben is megjelölt – 

külön jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel kell végrehajtani.  

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a védett területek állapotának monitoringja 

15. § (1) A vizek és a védett területek állapotának figyelemmel kísérésére és rendszeres értékelésére 

a külön jogszabályokban meghatározott monitoring programot kell kidolgozni és végrehajtani.  

(2) A monitoring programot a VKI 21. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kidolgozott 

műszaki előírások és szabványosított módszerek figyelembevételével olyan módon kell 

megtervezni, kialakítani és működtetni, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ennek 

eredményeire alapozva hatékonyan, megbízhatóan és teljeskörűen történhessen.  

A nyilvánosság részvétele és konzultáció  

19. § (1) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztető 

fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom minél szélesebb köre – 

különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységenként érintett vízhasználók – 

megismerhessék és véleményezhessék.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az érdekeltekkel meg kell ismertetni:  

a) a terv kidolgozásának munkaprogramját és ütemtervét – ideértve a tervezett konzultációs 

intézkedésekről szóló közleményt – legalább három évvel annak az időszaknak a kezdete előtt, 

amelyre a terv vonatkozik;  

b) figyelembe véve a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat az érintett 

részvízgyűjtőre vonatkozóan feltárt jelentős vízgazdálkodási kérdések és megoldandó feladatok 

közbenső felülvizsgálatát legalább két évvel a tervben meghatározott időszakot megelőzően;  

c) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetét legalább egy évvel annak az időszaknak a kezdete előtt, 

amelyre a terv vonatkozik.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban – a Kvt. 97. §-ának (3) bekezdésére is figyelemmel 

– biztosítani kell a társadalmi konzultáció lehetőségét.  

(4) A (2) és (3) bekezdésekben megfogalmazottaknak a vízgazdálkodásért felelős miniszter a 

Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján való 

közzététellel tesz eleget.  

(5) A társadalmi részvétel és konzultáció eredményessége érdekében legalább hat hónapot kell 

biztosítani arra, hogy a terv alapját képező dokumentumok, adatok, valamint egyéb információk 

megismerhetőek és írásban véleményezhetőek legyenek.  

 

 

 

2. számú melléklet a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez49  

I. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma  

1. A vízgyűjtő, részvízgyűjtő általános leírása  

1.1. felszíni vizek esetében:  

a) a víztestek elhelyezkedésének és határainak térképi ábrázolása,  

b) az al-ökorégiók és a felszíni víztest-típusok térképi ábrázolása,  

c) a felszíni víztest típusok referencia viszonyainak azonosítása;  

1.2. felszín alatti vizek esetében a felszín alatti víztestek elhelyezkedésének és határainak térképi 

ábrázolása.  

2. Az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek 

és hatásainak összefoglalása a következő tartalommal:  



2.1. felszíni vizek esetében  

a) a pontszerű szennyezőforrások számbavétele,  

b) a nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrások számbavétele a területhasználat összefoglalásával 

együtt,  

c) a víz mennyiségi állapotára ható környezethasználatok számbavétele a vízkivételekkel együtt,  

d) az emberi tevékenységből származó, a víz állapotára gyakorolt egyéb hatások elemzése;  

2.2. felszín alatti vizek esetében  

a) a pontszerű, a nem pontszerű szennyező források és a szennyezett területek számbavétele a 

területhasználat összefoglalásával,  

b) a víz mennyiségi állapotát befolyásoló környezethasználatok számbavétele a közvetlen és 

közvetett vízkivételekkel együtt,  

c) a víz hőmérsékleti viszonyait befolyásoló környezethasználatok számbavétele,  

d) a víz állapotának meghatározásáról szóló összefoglaló,  

e) a víz mennyiségi, kémiai és hőmérsékleti állapotában mutatkozó romló és javuló tendenciák 

bemutatása,  

f) a szennyezőforrásokhoz, szennyezett területekhez kapcsolódó szennyezettségi csóvák jellemzése, 

hatásának értékelése.  

3. Az ivóvízkivételre kijelölt területek és a védett területek e rendelet 14. §-a szerinti azonosítása és 

térképi ábrázolása;  

4. A vizek állapotának megfigyelésére a 15. § szerint létesített monitoring hálózatok térképi 

ábrázolása:  

4.1. felszíni vizek esetében a megfigyelés kiterjed:  

a) a meder morfológiai viszonyaira, víztérfogatra és a vízszintre vagy a vízhozamra olyan 

mértékben, amennyire azt az ökológiai és a kémiai állapot, valamint az ökológiai potenciál 

megköveteli,  

b) az ökológiai és kémiai állapotra, valamint az ökológiai potenciálra;  

4.2. felszín alatti vizek esetében a megfigyelés kémiai, mennyiségi és fizikai állapotra terjed ki;  

4.3. a védett területek esetében a fenti megfigyeléseket ki kell egészíteni azoknak a jellemzőknek a 

megfigyelésével, amelyeket az egyes védett területek kijelöléséről szóló jogszabályok előírnak;  

5. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól, és a felszíni vizek megfigyelésének és 

állapotértékelésének egyes szabályairól szóló külön jogszabály szerint kialakított monitoring 

programok eredményeinek bemutatása térképi formában a következőkről:  

5.1. a felszíni vizek állapota (ökológiai és kémiai);  

5.2. a felszín alatti vizek állapota (kémiai és mennyiségi);  

5.3. a védett területek állapota;  

6. Az 1–5. pontokban előírt térképi ábrázolás térinformatikai rendszerben, digitális térképi 

adatbázisban, Egységes Országos Vetületi koordinátákkal meghatározva;  

7. A felszíni és felszín alatti vizekre és a védett területekre a külön jogszabályokban e rendelet 5. §-

a szerint megállapított környezeti célkitűzések listája,  

8. Az eredeti célkitűzés teljesíthetetlenségével kapcsolatos információk 7–10. § szerinti 

részletezése;  

9. Összefoglaló leírás a vízhasználatoknak a 16. és 17. §-ok szerinti gazdasági elemzéséről;  

10. A 18. § szerint kidolgozott intézkedési programok összefoglalása, beleértve  

– azokat az intézkedéseket, amelyekkel az 5. § (1) bekezdésben megállapított célkitűzések 

teljesíthetők;  

– azoknak az intézkedéseknek az összefoglalását, amelyeket azokkal a víztestekkel kapcsolatban 

kell meghozni, amelyeknél az 5. § (1) bekezdésében és a külön jogszabályokban megfogalmazott 

célkitűzések nem teljesíthetők;  

– azon intézkedések összefoglalását, amelyeket az olyan víztestekkel kapcsolatban kell 

meghatározni, amelyek esetében valószínűtlen, hogy teljesülnek az 5. §-ban meghatározott 

célkitűzések;  



10.1. a vizek védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazásához szükséges intézkedések 

összefoglalása;  

10.2. a vízhasználatokkal, illetőleg a vizek védelmével kapcsolatos költségmegtérülés elvének 

érvényesülése és érvényesítése, figyelemmel az ezt célzó és szolgáló intézkedésekre;  

10.3. az ivóvízbázisok és az ivóvízkivételekre kijelölt felszíni víztestek védelmének érdekében tett 

intézkedések összefoglalása;  

10.4. a vízhasználatokhoz, vízkivételekhez és a használt vizek elvezetéséhez, valamint a 

vízimunkák elvégzéséhez szükséges hatósági (vízjogi, környezetvédelmi és természetvédelmi) 

engedélyezés rendszerére vonatkozó jogszabályok – ideértve a döntés alapjául szolgáló anyagi jogi 

rendelkezéseket – megjelölése;  

10.5. a felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel 

engedélyezett felszín alatti vízbe való közvetlen bevezetések felsorolása;  

10.6. a területhasználat megváltoztatását szabályozó jogszabályok megjelölése;  

10.7. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott 

elsőbbségi anyagok, elsőbbségi veszélyes anyagok, és egyéb veszélyes anyagok által a vizekben 

okozott szennyezés megszüntetésére tett intézkedések összefoglalása;  

10.8. a vizek állapotát befolyásoló környezeti károk megelőzésére és csökkentésére tett 

intézkedések összefoglalása;  

10.9. a balesetszerű szennyezések hatásainak megelőzésére és csökkentésére tett intézkedések 

összefoglalása;  

10.10. a környezeti célkitűzések teljesítése érdekében tett kiegészítő intézkedések összefoglalása;  

11. Azon szennyező anyagokról és indikátoraikról biztosítandó információk, amelyekre 

küszöbértékeket határoztak meg, az alábbi adattartalommal:  

11.1. a kockázatosként jellemzett felszín alatti víztestek vagy víztestcsoportok számára, valamint 

az ilyen osztályozáshoz hozzájáruló szennyező anyagokra és szennyezési indikátorokra vonatkozó 

információ, beleértve a megfigyelt koncentrációkat/értékeket;  

11.2. a kockázatosként jellemzett felszín alatti víztestek mindegyikére vonatkozó információk, 

különös tekintettel a víztestek méretére, a felszín alatti víztestek, valamint az azokhoz kapcsolódó 

felszíni vizek és az azoktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák közötti kapcsolatra, és – a 

természetben előforduló anyagok esetében – a felszín alatti víztestekben lévő természetes 

háttérkoncentrációkra;  

11.3. a küszöbértékek, meghatározásuk módja, valamint az, hogy azokat nemzeti szinten, a 

vízgyűjtő kerület vagy a nemzetközi vízgyűjtő kerületnek a tagállam területére eső részének 

szintjén, illetve a felszín alatti víztest vagy víztestcsoport szintjén kell-e alkalmazni;  

11.4. Az emberi tevékenység eredményeként a felszín alatti vízben kialakuló sósvíz-koncentrációk 

tekintetében annak indokolása, hogy a szulfátra és kloridra, vagy a vezetőképességre vonatkozó 

küszöbértékek megállapítására került sor;  

11.5. a küszöbértékek és az alábbiak közötti viszonyra vonatkozó információk:  

11.5.1. a természetben előforduló anyagok esetében a megfigyelt háttérkoncentrációk,  

11.5.2. a környezetminőségi célkitűzések és egyéb, nemzeti, közösségi vagy nemzetközi szinten 

fennálló vízvédelmi előírások, valamint  

11.5.3. a szennyező anyagok toxikológiájára, ökotoxikológiájára, a környezetben való tartós 

megmaradására, bioakkumulációs képességére és diszperziós tendenciájára vonatkozó bármely 

információ.  

12. Az egyes részvízgyűjtőkre, azok részeire, egyes témakörökre vagy víztípusokra vonatkozó 

részletes programok és tervek jegyzéke, azok tartalmának összefoglalásával;  

13. A közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása azok 

eredményei és az eredményekből következően a tervben végrehajtott változtatások;  

14. A közvélemény tájékoztatásához felhasznált dokumentumok, a 18. § (6) és (7) bekezdései 

szerint elfogadott szabályozások, intézkedések, valamint a 15. §, illetőleg a külön jogszabályok 

szerinti monitoring hálózat adatainak hozzáférési helyei;  

15. A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai;  



16. Mindazok a dokumentumok, amelyeket egyéb jogszabály a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

tartalmaként ír elő.  

II. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során beépítendő további tartalmi elemek  

1. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, 

korszerűsítések összefoglalása, beleértve a 7–10. § szerint végrehajtott felülvizsgálatok 

összefoglalást is;  

2. A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá az előző terv 

időszakára vonatkozó monitoring eredményeinek térképi bemutatása és részletes indoklás minden 

olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni;  

3. Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása 

és a végrehajtás elmaradásának indokolása;  

4. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső 

intézkedések összefoglalása;  

5. A felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabály szerint megállapított küszöbértékeket 

érintő változásokról szóló jelentés.  

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
Hatályos: 2014.07.01 -  

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

az építőipari kivitelezési tevékenységről  

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 

(1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. § vonatkozásában a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény 53. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

I. Fejezet  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A rendelet hatálya  

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed  

a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására,  

b)1 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)2 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,  

k3 az építőipari kivitelezési vállalkozások minősítéséhez szükséges adatszolgáltatásra.  

(2) 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.  

Értelmező rendelkezések  

2. § 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 szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe 

nem vett tétel,  

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatétel (munkatöbblet),  

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

kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, 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 

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.  

II. Fejezet  

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG  

3. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést  

a) üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba 

kell foglalni, és  

b)– ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező között jön létre – a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges.  

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.  

(2) 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, 

elérhetőségét és elektronikus 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 pótmunka díjának 

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 választottbíróság elé 

terjesztik-e,  



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

kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik,  

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

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

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

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

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

felhasználásának lehetőségét,  

p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek a pótmunka fedezetének 

biztosítására 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.  

(3)26 Az alvállalkozói kivitelezési szerződés – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – 

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.  

(4) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: 

Ptk.) a kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.  

(5) A 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.  

(6) Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott 

rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért 

felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. A 

kivitelezési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért 

felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban 

meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni.  

(7) 

(8) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerződéses ár esetén és akkor számolható el, 

ha a vállalkozó kivitelező a szerződés alapját képező beárazott tételes költségvetési kiírással 

bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt.  

(9)31 A kivitelező – az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint – a műszaki 

szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles 

elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka 

ellenértéke számolható el.  

(10) A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés 

teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális 

örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, 

hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a vállalkozó kivitelező feladata.  

(11) 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.  



(12) Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül 

és az építtető nem tett (2) bekezdés q) pont qb) alpontja szerinti 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.  

4. §Amennyiben a 17. § (2) bekezdésnek megfelelően építtetői fedezetkezelő közreműködésére 

kerül sor, a kivitelezési szerződés a 3. § (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza  

a)35 az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében 

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

valamint elektronikus 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)36 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)37 mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített 

részletes adatait kinyomtatva.  

4/A. §38 Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő 

közreműködésére kerül sor, az alvállalkozói kivitelezési szerződés a 3. § (3) bekezdésében 

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.  

5. § (1) A vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és 39/A. §-ában 

meghatározottak szerint folytathatja.  

(2) Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor 

folytatható, ha  

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

b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és  

c) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat  

megtartják.  

(3) 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.  

(4) 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.  

(5) Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót – az 

elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót – és abban a (4) bekezdés 

szerinti átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni 

kell.  



(5a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, 

építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére 

történő, (4) bekezdés szerinti átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön 

nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia.  

(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható 

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

meg.  

(6) 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,  

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.  

(7)  

(8) 

A felelős műszaki vezető  

13. §  

(3) A felelős műszaki vezető feladata:  

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

munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, 

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

engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,  

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,  

c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,  

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

egészségügyi előírások betartatása,  

e)87 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 az 5. melléklet 

szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,  

j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős 

műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó – 14. § szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele,  

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés 

és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,  

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza  

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

időpontját,  

lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,  



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

összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,  

m) 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) értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget arról, hogy az építési 

munkaterületen keletkezett 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,  

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.  

Az építési műszaki ellenőr  

16. §  

(6) 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 elektronikus 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.  

27. §  

(3) 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) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,  

ac) az építésügyi hatóság,  

ada 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.  

A további fejezetek tartalma a B.V. általános részénél kerül tárgyalásra és konkrét 
kérdések megválaszolására ott kerülhet sor. Az 1.sz.melléklet I/1. pontja szerint a kiviteli 
tervek tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Mérnöki Kamara 



(MMK) vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. A MMK honlapján 
megtalálhatók a Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat II. 
kötetében – amely az építményekre vonatkozik – a vízépítési műtárgyakra, az 
uszodatechnológiákra és a környezetvédelmi tervfejezetekre is vonatkozó előírások, 
melyeknek alkalmazása és ismerete szükséges a jogosultságok megszerzéséhez.  
 
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet  

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői 

tevékenységről  

A Kormány a 3. § tekintetében az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó 

hatáskörében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének 

p) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-

a (7) bekezdésének 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) 

bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el:  

Általános rendelkezések  

1. § (1) E rendelet hatálya a környezethasználattal, a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatával 

és a vízilétesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységre terjed ki.  

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerinti igazságügyi 

szakértői tevékenységre.  

(3) E rendelet alkalmazásában:  

a) eljáró hatóság:  

aa) az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott környezetvédelmi szakértői szakterület, 

valamint részterületei, illetve az 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott vízgazdálkodási 

szakértői szakterület és részterületei vonatkozásában a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 

építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a 

továbbiakban: területi kamara),  

ab)1 az 1. számú melléklet 2. és 4. pontjában meghatározott természetvédelmi és tájvédelmi 

szakértői szakterület, illetve részterület vonatkozásában az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: főfelügyelőség);  

b) szakértői tevékenység: a környezeti elemek védelmével, a természeti erőforrásokkal való 

gazdálkodással kapcsolatos műszaki, természettudományi jelenségek ok-okozati összefüggéseinek 

értékelése, az ehhez szükséges adatgyűjtési tevékenység végzése, környezetvédelmi, 

természetvédelmi és tájvédelmi dokumentációk összeállítása, továbbá a vizek hasznosításával, a 

vízkészletekkel történő gazdálkodással, kártételeik elhárításával és a vízilétesítmények 

létesítésével, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos dokumentáció összeállítása, 

szakvélemény készítése, kivéve a vízgazdálkodási tervezői tevékenységet;  

c) harmadik ország: az Európai Unió tagállamán és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államon kívüli állam, kivéve azt az államot, amelynek állampolgára 

az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés 

szabadsága tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

állampolgárával azonos jogállást élvez.  

2. § (1) Szakértői tevékenységet az folytathat, aki megfelel az e rendeletben, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló törvényben vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvényben és – az 1. § (3) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában megjelölt szakterületek 

tekintetében – a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 

törvényben meghatározott feltételeknek.  

(2) Valamely harmadik ország állampolgára számára viszonosság alapján állapítható meg szakértői 

jogosultság.  



3. § A Kormány az e rendelet szerinti szakértői tevékenységek tekintetében a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként  

a) az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott környezetvédelmi szakértői szakterület, illetve 

részterületei, illetve az 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott vízgazdálkodási szakértői 

szakterület, illetve részterületei vonatkozásában a területi kamarát,  

4. § (1) A szakértő csak olyan, az 1. számú mellékletben meghatározott szakértői szakterületen, 

illetve részterületen végezhet tevékenységet, amelyre engedéllyel rendelkezik.  

(2) Az 1. számú melléklet 1., 2., 3., illetve 4. pontjában meghatározott szakértői szakterület egészére 

engedélyezhető annak a szakértői tevékenysége, aki az adott szakterülethez tartozó valamennyi 

részterületre vonatkozóan eleget tesz a szakértői tevékenység folytatásához szükséges feltételeknek.  

(3) Engedély több szakterületre is adható, amennyiben a kérelemben megjelölt szakterületekre 

vonatkozóan az adott szakterület tekintetében a kérelmező eleget tesz a szakértői tevékenység 

folytatásához szükséges feltételeknek. A feltételek fennállását a megjelölt szakterületekre külön-

külön kell vizsgálni.  

(4)2 A gazdálkodó szervezet szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha a tevékenység 

folytatásában ténylegesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja az adott szakterületre engedéllyel 

rendelkezik.  

(5) A szakértő által végzett szakértői vizsgálatnak az ügy minden lényeges körülményére ki kell 

terjednie.  

(6) A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértői vizsgálatot végző szakértő nevét, a szakértői 

engedélyének számát és a szakértői szakterület megnevezését.  

(7) Amennyiben a szakértő valamely részletkérdés megítéléséhez nem rendelkezik a szükséges 

szakértelemmel, úgy a szakértői vizsgálatba a megbízó vagy kirendelő tájékoztatásával egyidejűleg 

a szakkérdés megítélése szempontjából jogosultsággal rendelkező szakértőt von be. A végleges 

szakértői véleményen fel kell tüntetni – a (6) bekezdésben meghatározott adatok megnevezésével – 

a szakértői vizsgálat egészéért felelős szakértőt és a munkarészt elkészítő szakértőt a munkarész 

megjelölésével.  

A szakértői tevékenység engedélyezése  

5. § A szakértői tevékenység folytatásához a 2. számú mellékletben meghatározott felsőfokú 

végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon, alap-, illetve 

mesterképzési szakon, vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél vagy a 7. § (3) 

bekezdés alapján egyenértékűnek elismert oklevél szükséges.  

6. § (1) A szakértői tevékenység folytatásához az oklevél megszerzését követően a (3) bekezdésben 

felsorolt területen legalább a (4) és (5) bekezdésben meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat 

szükséges.  

(2) Szakmai gyakorlati időn a szakképzettség megszerzése után, a kérelemben megjelölt 

szakterületen eltöltött gyakorlati időt kell érteni.  

(3) Szakmai gyakorlati idő megállapításához figyelembe vehető területek:  

a) felsőoktatási intézményben szaktárgyoktatói,  

b) környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, vízgazdálkodási-vízépítési tervezői,  

c) környezetvédelmi, természetvédelmi megbízotti,  

d) környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi igazgatási,  

e) a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel, vízgazdálkodással-vízépítéssel 

kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási  

f) környezetvédelmi, vízgazdálkodási-vízépítési tanácsadási tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezetben végzett tanácsadói, vezető tisztségviselői,  

g) vízépítési műszaki ellenőri,  

h) vízépítési felelős műszaki vezetői,  

i) vízépítési beruházás-lebonyolítói,  

j) szakterületi üzemeltetői, illetve vagyonkezelői,  

k) egyéb a szakterületnek, illetve részterületnek megfelelő területen végzett tevékenység.  



(4) A szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlati idő az (5) bekezdésben 

meghatározottak kivételével:  

a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év,  

b) főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év.  

(5) A vízgazdálkodási szakértői szakterületen a szakértői tevékenység folytatásához szükséges 

szakmai gyakorlati idő:  

a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év,  

b) főiskolai szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett oklevél esetén 10 év,  

c) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén továbbá szakirányú, 

legalább kétéves posztgraduális végzettség esetén 5 év,  

d) főiskolai szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett oklevél esetén továbbá 

szakirányú, legalább kétéves posztgraduális végzettség esetén 6 év.  

7. § (1) A szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelmet az eljáró hatóságnál 

írásban az e célra rendszeresített nyomtatványon kell kérni.  

(2) A kérelemhez mellékelni kell:  

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 

befizetését igazoló csekkszelvényt vagy az átutalásról szóló bizonylatot,  

b) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél, illetve a 

szakképzettség elismeréséről szóló jogerős határozat másolatát,  

c) a kérelmezett szakterületre, illetve részterületre vonatkozó szakmai gyakorlat igazolását,  

d) a részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, közölve a már nyilvánosságra hozott 

szakmai publikációk megjelenésének helyét és időpontját.  

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti oklevél nem szerepel  

a) a 2. számú melléklet I. és III. pontjában, akkor az oklevél által tanúsított végzettségről az országos 

szakmai kamara és a környezetvédelemért, illetve a vízgazdálkodásért felelős miniszter által 

létrehozott bizottság,  

b) a 2. számú melléklet II. és IV. pontjában, akkor az oklevél által tanúsított végzettségről a 

főfelügyelőség által létrehozott bizottság  

szakértőként véleményt nyilvánít az engedélyezési eljárás során, amelyet az eljáró hatóság 

kötelezően figyelembe vesz.  

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a bizottság elnökét és két tagját az országos 

szakmai kamara jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért, valamint a környezetvédelemért vagy 

vízgazdálkodásért felelős miniszter által megbízott 1–1 személy, valamint az adott szak szerint 

illetékes, az országos szakmai kamara által felkért felsőoktatási intézmény képviselője.  

(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a bizottság elnökét és két tagját a 

főfelügyelőség jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért, valamint a természetvédelemért 

felelős miniszter által megbízott 1–1 személy, valamint az adott szak szerint illetékes, a 

főfelügyelőség által felkért felsőoktatási intézmény képviselője.  

8. § Az engedély tartalmazza a szakértői szakterületet és az ahhoz tartozó részterületet, amelyre a 

szakértői jogosultság kiterjed.  

9. § (1) Az eljáró hatóság által a hatáskörébe tartozó szakterületen engedéllyel rendelkező 

szakértőkről vezetett, szakterületenként, illetve részterületenként fejezetekre bontott nyilvántartás 

– a vízgazdálkodásról szóló törvényben és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza a szakértő nyilvántartási számát és az engedély 

számát.  

(2) Gazdálkodó szervezet esetében a nyilvántartás tartalmazza:  

a) a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,  

b) az engedéllyel rendelkező tag, vagy alkalmazott nevét a szakértői szakterület, illetve részterület 

megnevezésével.  

10. § (1) Az eljáró hatóság visszavonja annak a személynek az engedélyét  

a) aki azt maga kérte,  



b) aki elhalálozott,  

c) akivel kapcsolatban az engedély megadását követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a 

szakértői tevékenység folytatására való jogosultság engedélyezését nem tette volna lehetővé,  

d) akiről a szakmai tevékenység ellenőrzése során megállapításra került, hogy tevékenységét nem 

a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.  

(2) 3  

11. § A szakértői nyilvántartást az eljáró hatóság a honlapján megjelenteti, és az eljáró hatóság 

tájékoztatása alapján a környezetvédelemért felelős miniszter minden év január és július hónapjában 

a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.  

1. számú melléklet a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelethez  

3. Vízgazdálkodási szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZVV):  

3.1. hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási 

rendszerek  

3.2. ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás  

3.3. víztisztítás  

3.4. szennyvíztisztítás  

3.5. árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, 

belvízvédelem, öntözés  

3.6. vízépítési nagyműtárgyak  

3.7. hidraulikai  

3.8. vízgépészet  

3.9. vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem  

3.10. vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás  

2. számú melléklet a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelethez  

A szakértői jogosultsághoz szükséges szakirányú végzettség  

III. Vízgazdálkodási szakterület és részterületei  

III/1. Az 1. számú melléklet 3.1. pont szerinti hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-

gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek részterületen a szakértői jogosultság akkor 

állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles hidrogeológus mérnök  

3. okleveles építőmérnök  

4. vízépítő szakmérnök  

5. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/2. Az 1. számú melléklet 3.2. pont szerinti ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem 

szennyvízelvezetési célú csatornázás részterületen a szakértői jogosultság akkor állapítható meg, ha 

a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  



4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/3. Az 1. számú melléklet 3.3. pont szerinti víztisztítás részterületen a szakértői jogosultság akkor 

állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vegyészmérnök  

4. okleveles vegyészmérnök  

5. vízépítő szakmérnök  

6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vegyészmérnök  

4. okleveles vegyészmérnök  

5. vízépítő szakmérnök  

6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/4. Az 1. számú melléklet 3.4. pont szerinti szennyvíztisztítás részterületen a szakértői 

jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett 

oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vegyészmérnök  

4. okleveles vegyészmérnök  

5. vízépítő szakmérnök  

6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vegyészmérnök  

4. okleveles vegyészmérnök  

5. vízépítő szakmérnök  

6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/5. Az 1. számú melléklet 3.5. pont szerinti árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és 

tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen a szakértői 

jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett 

oklevéllel:  



A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/6. Az 1. számú melléklet 3.6. pont szerinti vízépítési nagyműtárgyak részterületen a szakértői 

jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett 

oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

III/7. Az 1. számú melléklet 3.7. pont szerinti hidraulikai részterületen a szakértői jogosultság akkor 

állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/8. Az 1. számú melléklet 3.8. pont szerinti vízgépészet részterületen a szakértői jogosultság 

akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. gépészmérnök  

5. okleveles gépészmérnök  



6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. gépészmérnök  

5. okleveles gépészmérnök  

6. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/9. Az 1. számú melléklet 3.9. pont szerinti vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

részterületen a szakértői jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a következő 

szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles bánya- és geotechnika mérnök  

5. okleveles hidrogeológus mérnök  

6. okleveles földtudományi mérnök  

7. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles bánya- és geotechnika mérnök  

5. okleveles hidrogeológus mérnök 90  

 



6. okleveles földtudományi mérnök  

7. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

III/10. Az 1. számú melléklet 3.10. pont szerinti vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi 

kárelhárítás részterületen a szakértői jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik 

a következő szakok egyikén szerzett oklevéllel:  

A) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító, főiskolai, illetve egyetemi szakon 

szerzett oklevél, valamint szakirányú szakképzettséget tanúsító felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles hidrogeológus mérnök  

5. vegyészmérnök  

6. okleveles vegyészmérnök  

7. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

8. környezetvédelmi szakmérnök  

B) Felsőfokú végzettségi szintet és szakképzettséget tanúsító alap-, illetve mesterképzési szakon 

szerzett oklevél:  

1. építőmérnök  

2. okleveles építőmérnök  

3. vízépítő szakmérnök  

4. okleveles hidrogeológus mérnök  

5. vegyészmérnök  

6. okleveles vegyészmérnök  

7. okleveles infrastruktúra-építőmérnök  

8. környezetvédelmi szakmérnök  

9. okleveles bánya- és geotechnika mérnök  

10. okleveles földtudományi mérnök 

 

 

Halátjárók 
A halátjáró létesítésének elvei  
A Víz Keretirányelv általános környezeti célkitűzése felszíni vizeink jó ökológiai és kémia állapotba 
hozása, a vízzel kapcsolatos élőhelyek védelme, javítása. Vízfolyásaink döntő többsége nem éri el a 
kívánatos állapotot, illetve potenciált, elsősorban a hidromorfológiai beavatkozások hatásai miatt. Az 
intézkedési programokban előkelő helyet foglal el a hosszirányú átjárhatóság helyreállítása és a 
hidromorfológiai viszonyok javítása, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál elérése.  
A halátjáró létesítmények célja, hogy biztosítsa a halak, illetve tágabb értelemben a vízi élőlények 
számára a környezeti célkitűzésekben megfogalmazott vándorlás, szaporodás és táplálkozás feltételeit. 
A halátjáró hatékonyságánál meghatározó, hogy a halak megtalálják a bejáratot és azon késedelem, 
stressz, illetve sérülések nélkül áthaladjanak.  
Magyarországon már több, különböző típusú és hatékonyságú halátjáró létesült annak ellenére, hogy 
a halátjárók tervezéséhez, üzemeltetéséhez és vizsgálatához nem áll rendelkezésre egységes hazai 
halbiológiai és műszaki szakértői anyag. Az útmutató célja e hiányosság megszüntetése, a vonatkozó 
természettudományi és műszaki ismeretek egységes szerkezetbe foglalása, az egyértelmű szaknyelvi 
szókincs (nómenklatúra) kialakítása.  
A halátjárók típusai Az akadály eltávolításán kívül nem létezik „csodákra” képes halátjáró, ami minden 
másnál hatékonyabb: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a számos természet-közeli vagy művi halátjáró 
egyaránt lehet hatékony, vagy hatástalan.  

A halátjárók fő típusai az alábbiakban foglalhatók össze:  

• Természet-közeli halátjárók  



• Halrámpa/Fenékküszöb 

• Medencés-kőküszöbös 

• Megkerülő csatornás halátjárók 

• Művi halátjárók halátjáró  
o Medence jellegű  

• Hagyományos  

• Réselt  
▪ Csatorna jellegű 

• Denil 

• Kefeelemes 

• Angolnalétra  
o Különleges halátjárók 

▪ Hajózsilip 

▪ Halzsilip  
▪ Hallift  

 

A 180 oldalas útmutató a fő típusokat részletesen tárgyalja, foglalkozik azok biológiai 

megalapozásával, tervezői számításokkal, valamint az üzemeltetéshez szükséges mérő-megfigyelő 

rendszerekkel. Fontos részét képezi az útmutatónak az eddig Magyarországon létesített 22 halátjáró 

összehasonlító dokumentációja is. A tervezői munkát tovább segíti az bátfogó irodalomjegyzék is. 

A fő típusokon belül a helyi  adottságok következtében különböző változatok jelenhetnek meg, de 

általában megállapítható, hogy a hatékony halátjárók a fő típusok kombinációjával alakíthatók ki. 

Az útmutató az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közreműködésével készült el.  

 

Beruházások  

Projekt: meghatározott cél elérésére irányuló egyedi, határidő-, költség-, erőforrás- és 
minőségkorlátokkal rendelkező, adott szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott 
tevékenységek sorozata.  
Az Operatív Programok felépítése: Európai Strukturális és Beruházási Alapok  
Alapok:   

• Strukturális Alapok 
o ESZA 
o ERFA 

• Kohéziós Alap 
 
Magyarországi intézményrendszer felépítése (2014-2020):   

• Az Irányító Hatóságok a szakminisztériumokban, illetve a Miniszterelnökségen kerültek 
felállításra. 
 o Közreműködő szervezet csak egy operatív programban (Terület- és Településfejlesztési OP) működik, 
a feladatot a Magyar Államkincstár látja el.   

• Az Igazoló Hatóság a Magyar Államkincstár szervezetében működik. 

•   Az Audit Hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, melyet 
az NGM felügyel.   

• A koordinációs szerv feladatait a Miniszterelnökség ill. az ITM látja el.  
 

Az éves fejlesztési keretek (ÉFK) meghatározzák az adott program fejlesztéspolitikai 
intézményrendszer általi végrehajtásának módját, azaz az adott évben meghirdetendő, valamint már 
meghirdetett felhívások legfontosabb adatait.  
 
Projekt előkészítési tevékenységek:   



• Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (FAKSZ), eljárások lefolytatása (tervező, értékbecslő, jogi 
szakértő, PR cég, stb.)   

• Tervek tanulmányok készítése: tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt 
környezeti fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek 
elkészítése, hatósági engedélyek megszerzése.)   

• Kommunikációs tevékenységek  

• Projektmenedzsment•  
 
Projekt megvalósítási tevékenységek:   

• Közbeszerzési eljárások lefolytatása (Mérnök, Fővállalkozó, Eszközbeszerzés szállítók, stb.) 

• Ingatlanszerzés  

• Régészet és lőszermentesítés   

• Eszközbeszerzés   

• Mérnök, műszaki ellenőrzés  

• Kivitelezés   

• Elszámolás   

• Projektzárás 

• Kommunikációs tevékenységek  

• Projektmenedzsment•  
 
A FIDIC alkalmazásának főbb előnyei:   

• “Kitalált” szerződéses rendszer, “kész” szerződéses dokumentumok, formák•   

• Korrekt és igazságos feltételek mindkét szerződő fél számára•   

• Kockázatok világos és áttekinthető megosztása ⇒ kölcsönös előnyök•   

• Biztonság, mind a Megbízó, mind pedig a Vállalkozó számára•   

• Az Európai Unióban elismert és elfogadott szerződés rendszer•  
 

FIDIC piros könyv fejezetei:  
1. Általános előírások  
2. A Megrendelő  
3. A Mérnök  
4. A Vállalkozó  
5. Kijelölt Alvállalkozók  
6. Személyzet és munkaerő  
7. Berendezések, Anyagok és kivitel  
8. Kezdés, késedelem és felfüggesztés  
9. Átvételkori próbák  
10. Megrendelő általi Átvétel eljárásrendje  
11. Jótállási kötelezettség  
12. Felmérés és elszámolási értékmegállapítás  
13. Változtatások és kiigazítások  
14. Szerződéses Ár, fizetési feltételek  
15. Megrendelő általi felmondás  
16. Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás  
17. Kockázat és felelősség  
18. Biztosítások  
19. Vis Maior  
20. Követelések, viták és választottbírósági eljárás  

 



 
FIDIC sárga könyv: Struktúrája, felépítése, logikája kis eltérésekkel megegyezik az „Új Piros 
Könyv”-vel  
Két alapvetően eltérő Cikkely:  

• 5. Cikkely: Tervezés (a „Kijelölt Alvállalkozók” helyett)  

• 12. Cikkely: Átvételt követő tesztek / vizsgálatok (a „Felmérés és elszámolási érték-
megállapítás” helyett)  

FIDIC Sárga könyv 5. cikkely: Tervezés  
5.1. Általános tervezési kötelezettségek: A létesítményt a Vállalkozónak kell megterveznie és 
felelősséget vállalnia! A terveket megfelelő szakvégzettségű, jogosultsággal rendelkező tervező 
készítheti. Vállalkozó garantálja, hogy ő és tervezői rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal és 
képességekkel, amelyek a tervek elkészítéséhez szükséges.  

5.2. Vállalkozó dokumentumai: A megrendelői követelményekben szereplő műszaki 
dokumentumok, engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítésének 
felelőssége Vállalkozó feladata.  

 5.3. Vállalkozó vállalása: Vállalja, hogy az elkészült dokumentumok megfelelnek a 
jogszabályoknak és a szerződés elvárásainak.  
5.4. Műszaki szabványok és előírások: ezeknek való megfelelés előírása.  
5.5. Képzés: A létesítmény üzemeltetésének karbantartásának betanítása az üzemeltető részére.  
5.6. Megvalósulási dokumentumok: teljes dokumentáció készítése; Vállalkozó köteles 
benyújtani Mérnök részére.  
5.7. Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek: elkészítendő és benyújtandó a Mérnök részére 
5.8. Tervezési hiba: ezeket és szükség esetén a megvalósult létesítményt ki kell javítani a 
Vállalkozó költségén, bármely, már kiadott hozzájárulástól és jóváhagyástól függetlenül.  
 
A Ptk. 6:244. §-a: [Többletmunka. Pótmunka] (1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási 
szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát 
és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása 
nem történhet meg (többletmunka).  
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé 
(pótmunka).  
Vállalkozói követelések jellemző irányultsága:   

• Megvalósítás időtartamának meghosszabbítására. 

• Vállalkozó felmerült költségeinek megtérítésére  
 

Az Európa Tanács 1083/2006/EK Rendelet 55§ alapján "jövedelemtermelő" projekt ismérvei:  
Infrastrukturális beruházás igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár 
Föld, épület értékesítését vagy bérbeadását magában foglaló művelet;   
Bármely ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást foglal magába  

Bármilyen bevételtermelést jelent.•  
 
A Projekt Megalapozó Tanulmány elkészítése szükséges a tervezett beruházás áttekinthetősége 
érdekében, illetve a Támogatási kérelem benyújtásához, hogy az Irányító Hatóság olyan 
projektek támogatását biztosítsa, amelyek hozzájárulnak az Operatív Programon belül a 
megfelelő prioritás célkitűzésének és eredményeinek eléréséhez, és amelyek a prioritás által 
meghatározott beavatkozási kategóriába besorolhatóak.  
A Megvalósíthatósági Tanulmány változatelemzésében a legjobb alternatíva kiválasztásának 
alapvető szempontjai:   



• A fejlesztés céljának elérésére nincs olyan alternatíva, amely a választott megoldásnál 
környezeti szempontból lényegesen előnyösebb, műszakilag kivitelezhető és nem járna 
aránytalanul magas költségekkel.   

• A kiválasztott alternatíva a műszaki megvalósíthatósági vizsgálat során megvizsgált 

lehetőségek közül• az optimálisabb.   

• Amennyiben a fejlesztés szempontjából alternatívák vizsgálatára nem került sor vagy 

nem lehetséges,• annak indokát, alátámasztását részletesen be kell mutatni. 


