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A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a, illetve az 

építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet 3.§. (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelelõen, az alábbi összefoglaló jelentést és beszámolót teszem az elõzõ évi 

építésfelügyeleti ellenõrzések tapasztalatairól.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint az elsõ fokú építésfelügyeleti hatósági 

feladatokat a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ Építésügyi 

Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységeként mûködõ építésfelügyeletek 

látják el, míg a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint a másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat 

a miniszter látja el. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról 288/2010. (XII.21.) Korm rendelet 1§. (1) 

bekezdése szerint a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A 

fentieknek megfelelõen a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Építésfelügyelete Zala 

Megyei közigazgatási területén végzett építésfelügyeleti ellenõrzéseket.

A beszámoló célja, hogy értékelje az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 46. §-a, és az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X. 31.) 

Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése szerinti 2011. évi munkatervben, illetve a 2011. évi 

építésfelügyeleti ellenõrzések megtervezésérõl és a tevékenység végzésérõl szóló 17/2011. (VI.24.) 

BM utasításban meghatározott építésfelügyeleti feladatok megvalósítását.

I. Az ellenõrzési tevékenység végzéséhez szükséges feltételek

1. Személyi feltételek

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának létszáma 3 fõ. Építésfelügyeleti 

tevékenységet az Építésügyi Hivatal illetékességi területen 2011. január 1 - 2011. február 28. 

között 1 fõ látta el, 2011. március 1. - 2011. május 31.-ig 2 fõ, illetve 2011. június 1. óta – a 

hivatalvezetõt is beleértve - 3 fõ látja el.

Az építésfelügyelõk az elsõ fokú építésfelügyeleti ellenõrzési, hatósági, nyilvántartási feladatokat 

látják el, valamint a postázási és az iktatás és irattárazás kivételével egyéb adminisztratív 

munkákat is végeztek. Az ügykezelõi feladatokat – postázási, iktatás és irattárazás - a 

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség adminisztratív dolgozóinak segítségével oldjuk meg.

2. Tárgyi feltételek

Az Építésügyi Hivatal a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel és a Fogyasztóvédelmi 

Felügyelõsséggel együtt, egy épületben, három irodában lett elhelyezve. Az irodák és az irodai 

eszközök, bútorzat nagyon egyszerû kialakításúak. A hivatal kormánytisztviselõinek mindegyike 
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rendelkezik, a munkájához szükséges asztali számítógéppel. Az építésfelügyeleti ellenõrzések 

lefolytatásához szükséges informatikai eszközök rendelkezésünkre állnak. 

Saját használatú személygépkocsival nem rendelkezünk, a Kormányhivatal által használt 3 db 

gépkocsi közül tudunk egyet – elõzõ hét csütörtökén – igényelni. A tavalyi év tapasztalatai szerint 

nem jelentett gondot ez a megoldás. A szükséges védõruházattal rendelkezünk, gumicsizmára és 

esõkabátra ugyanakkor szükségünk lenne. Az építési technológiák fejlõdésének követéséhez 

szükséges szabványok, szakfolyóiratok beszerzésére, elõfizetésére nem volt lehetõségünk.

II. Az építésfelügyeleti hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos feladatellátás

1. Helyszíni ellenõrzések ütemezése

A korábbi években alkalmazott építésfelügyeleti ellenõrzések ütemezésétõl eltérõen új 

struktúrában alakítottunk ki az ellenõrzési feladatainkat ellátására. Részletes napi beosztást 

tartalmazó ütemtervet készítettünk. Az ellenõrzésre javasolt kivitelezéseket az 

építésfelügyelõk javaslataira a hivatalvezetõ hagyja jóvá. Az építés-felügyeleti helyszíni 

ellenõrzések, az építésügyi hatóságok adatszolgáltatása keretén belül nyújtott információk 

alapján kerültek kitûzésre. Az így elõirányzott ellenõrzéseket napokra, pontosan beosztjuk, 

már közel nyolc hétre elõre betervezzük. Az ellenõrzésekrõl szóló értesítéseket 3-4 héttel az 

ellenõrzés megtartása elõtt jelezzük az építtetõk részére, hogy amennyiben az idõpont 

valamely ókból nem megfelelõ az idõpont, akkor legyen idõ másik ellenõrzést beütemezni. Az 

érintetteket tértivevényes levélben értesítettük és tájékoztatást adtunk az eljárásról, a 

vonatkozó jogszabályi elõírásokról, valamint az ellenõrizendõ dokumentumok és 

tervdokumentációk szükségességérõl. Költséghatékonyság és egyéb gazdaságossági 

szempontok miatt egy-egy ellenõrzésre szánt nap során átlag 3 ellenõrzést tudtunk lefolytatni.

Az ellenõrzések ütemezése elektronikus úton került rögzítésre, melyet minden felügyelõ elért, 

így naprakészen és pontosan tudta vezetni. 

Az ellenõrzéseink ütemezésében és lefolytatásában prioritást élveztek az elõzetes 

bejelentéshez kötött építés-kivitelezési tevékenységek, illetve az új építmények 

kivitelezéseinek ellenõrzései. Az elõzetes bejelentéshez kötött kivitelezések közel 73 %-át 

sikerült ellenõriznünk. 

2. Helyszíni ellenõrzések lefolytatása

Az építésfelügyeleti ellenõrzések a folyamatban lévõ építõipari-kivitelezési tevékenységek 

ellenõrzésére terjedt ki. A vizsgálatokat a 2011. évi munka- és ellenõrzési ütemtervben 

megfogalmazott szempontok alapján folytattuk le. Az ellenõrzésekre az építésfelügyelõk által 

vezetett hivatali gépjármûvekkel jutottunk ki. A szükséges ellenõrzések lefolytatásához 2011. 

évben 13.678 km-t kellett megtennünk.
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3. Közös ellenõrzések

3.1.Építésügyi hatóságokkal: az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X.31.) 

Korm. rendelet 5. §.-a alapján az elsõ fokú építésügyi hatóságokkal folytattunk. Egyedi 

megkeresésekre, elõzetes idõpont egyeztetéssel történtek a közös ellenõrzések 

lefolytatásai. A tervezett ellenõrzések idõpontjáról értesítettük az elsõ fokú építésügyi 

hatóságokat. A közös ellenõrzések során az ügyintézõk segítségünkre voltak a 

szabálytalan állapotok, építési engedélytõl eltérõ építés-kivitelezési tevékenységek 

felkutatásában.

3.2.Tûzvédelmi hatósággal: a 2011. évi építésfelügyeleti ellenõrzések megtervezésérõl és a 

tevékenység végzésérõl szóló 17/2011. (VI.24.) BM utasítás 5.§. alapján az elsõ fokú 

tûzvédelmi hatósággal folytatunk le. Az utasítás közös ellenõrzések szükségességét 

irányozta elõ, olyan építés-kivitelezések vizsgálatára, amelyeknél a tûzvédelmi hatóság 

szakhatósági jogkörben eljárt az építési engedélyezés során. 

Az ellenõrzések kiválasztásában segítségünkre volt a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság munkatársai, akik megszerveztek részünkre egy közös értekezletet, melyre 

meghívásra került a megyében mûködõ összes önkormányzati tûzoltó-parancsnokság

illetékes kollégái. Az értekezlet során tisztáztuk a közös ellenõrzés megtartására 

vonatkozó követelményeket, és javaslatokat tettünk az ellenõrzések lefolytatásának 

elõkészítésére. Két héten belül megkaptuk a javaslatokat az ellenõrizendõ kivitelezési 

helyszínekkel kapcsolatban, annak figyelembevételével, hogy érdemi, a tûzvédelem 

körébe tartozó építészeti megoldások szakszerûségének ellenõrzésére tudjon sor kerülni.

A közös ellenõrzéssel érintett építés-kivitelezési tevékenységeket, idõpont egyeztetést 

követõen, az éves ellenõrzési ütemtervünkbe beillesztettük. Az ellenõrzések 

megtartásnak idõpontjáról az építtetõk értesítése mellett a társhatóság értesítésére is sor 

került. 

Zala Megyében 21 esetben sikerült közös ellenõrzést tartani az illetékes tûzvédelmi 

hatóság kollégáival. A közös ellenõrzések eredményességét sikeresnek lehet értékelni. A 

kollégák példás komolysággal és felkészültséggel vettek részt az ellenõrzéseken.  A 

közös helyszíni bejárás során vizsgáltuk végi az épületeket és ellenõriztük az épületekkel 

szemben támasztott követelmények megfelelõsségét, valamint a tûzvédelem körébe 

tartozó építészeti megoldások szakszerûségét. Minden esetben sor került az építtetõk 

tájékoztatásra a szükséges intézkedések megtételérõl, illetve felhívtuk az építtetõk 

figyelmét az esetleges szabálytalanságokra. A megtartott ellenõrzések megállapításait az 

építésfelügyeleti ellenõrzés jegyzõkönyvében rögzítettük, a jegyzõkönyv eredeti 

példányából egy példányt a tûzvédelmi hatóság részére átadtunk.

Az ellenõrzésre kötelezett ügyfelek minden esetben pozitívan, segítõkészen álltak a közös 

ellenõrzések elé, nem tapasztaltunk ellenvetést a megállapításainkkal szemben. 
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4. Az ellenõrzések statisztikai adatszolgáltatásai

A munkatervben tervezett 215 építésfelügyeleti vizsgálattal szemben 231 ellenõrzést 

folytattunk le, amely 7,4 %-kal haladja meg a tervezettet. Ebbõl 8 ellenõrzést az elsõ fokú 

építésügyi hatósággal, valamint 21 esetben a tûzvédelmi hatósággal közösen végeztünk. 56 

%-kal haladtunk meg a korábbi évben lefolytatott ellenõrzéseinket. A hasonló nagyságú és 

létszámú megyékhez viszonyítva, átlagosan több ellenõrzést teljesítettünk.

A lefolytatott vizsgálatok 93 esetben (40%) lakóépület, 3 üdülõ (1%), 15 intézmény (7%) és 

120 ipari és egyéb épület (52%) építésének ellenõrzésére terjedtek ki. Az ellenõrzött 

lakóépületek között fõképpen egylakásos épületet vizsgáltunk, de 10 esetben többlakásos 

társasház, valamint 7 esetben „könnyûszerkezetes” épület vizsgálatára is sor került.
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Ellenõriztünk ipari gyártócsarnokot, raktárcsarnokot, áruházat és egyéb üzemet és több 

önkormányzati beruházást is, melyek közt átalakítás és bõvítés, valamint új épület is 

szerepelt. Az ellenõrzésein számának nagysága a 2011. évben kiadott használatbavételi 

engedélyekhez viszonyítva 35,6 %-ot mutat. 

A lefolytatott ellenõrzések 67 %-ánál vált szükségessé, amely az országos átlagot 8 %-kal 

haladja meg. Az utóbbi években tapasztalt intézkedés-szükségességének, nagyarányú 

visszaesése (3%) sajnos nem az építési fegyelem emelkedésével magyarázható, hanem, 

hogy a korábbi években nem sikerült kellõ figyelmet fordítani ez ellenõrzésekre. 
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A 2011. évben lefolytatott ellenõrzéseinket már sikerült pontos, részletes vizsgálatokat 

végezni és az év során történt létszámnövekedéssel arányosan az ellenõrzéseink 

hatékonyságát is növelni. A személyi feltételek erõsítésével sikerült elérni, hogy az 

ellenõrzéseink ne kizárólag a szükséges dokumentációk és tervdokumentációk meglétének a 

vizsgálatára terjedjenek ki, hanem szakmai segítséget is tudjunk nyújtani az építtetõknek és 

kivitelezõknek.  Ezen a téren a 2012. évben további erõsítésére van szükség, hiszen így 

tudjuk elérni a célunkat, hogy hatékony és szolgáltató jellegû segítségnyújtással, megfelelõ 

kontroll mellett az építõipari-kivitelezési tevékenységek minõségi szintje emelkedhessen.

A vizsgálatok eredményeként 12 esetben történt jegyzõkönyvi figyelmeztetés 21 kivitelezõvel 

szemben, 98 esetben pótoltattuk a hiányosságokat, 18 esetben figyelmeztetésben 

részesítettük a kivitelezõt, és 54 esetben köteleztük a jogellenes magatartásának 

megszüntetésre, 44 esetben vált szükségessé építésfelügyeleti eljárás kezdeményezése, 70 

érintettel szemben, 30 esetben szabott ki építésfelügyeleti bírságot, 2.877.000.- Ft értékben, 3

esetben szabtunk ki eljárási bírságot az építésfelügyeleti hatósági intézkedéseink 

akadályoztatása miatt. Tervezõkkel szemben etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem 

került sor.

A feltárt hiányosságok közül a legtöbb esetben az építési napló vezetésének szabályainak 

megsértése fordult elõ. Sajnos még gyakran elõfordul, hogy még a napló nyilvántartási része 

sincs kitöltve, a naplórészben tapasztalható hiányosságok, pontatlanságok pedig rendkívül 

nagy számban elõforduló esetek. A kiviteli tervek is még sok esetben eltérnek az 

engedélyezett állapottól, sajnos sok esetben ezek az eltérések engedély köteles eltérések. 
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A szabálytalan állapot felderítése tekintetében, valamint a szabálytalan állapotról az I. fokú 

építéshatóságok értesítése területén átlag felett teljesítettünk, az országban legmagasabb 

érteket értünk el. A megtett felhívásunk ellenére, sajnálatos módon, csak kevés esetben 

történt építéshatósági intézkedés. A szabálytalan állapot felderítésében történt 

erõfeszítéseinket az I. fokú hatóságok, nem veszik kellõ mértékben, figyelembe. Gyakran 

azzal reagálnak, hogy az észlelt tartószerkezeti eltérés olyan jelentéktelen mértékûnek ítélik, 

hogy nem kívánnak a szabályossá tétel érdekében intézkedni, annak ellenére is, hogy az 

engedélyezési jogszabály nem tesz lehetõséget mérlegelésre, a szerkezeti eltérések esetén,

illetve az esetek döntõ részében még válaszra sem méltatnak! Ennek ellenére a 

tartószerkezeti változások észlelése esetén a jövõben is meg fogjuk keresni az engedélyezõ 

hatóságokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében!

5. Az ellenõrzések tapasztalatai

Komoly hiányosságok az építõipari kivitelezési tevékenységek során a kiviteli tervek hiánya. 

Az építtetõk nincsenek tisztában, hogy milyen esetekben szükséges kiviteli terveket 

készíttetniük. A jogszabály meghatározza, hogy mikor kell teljes körû, illetve részleges, 

tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt készíttetni, azonban ez gyakran hiányzik. Hiába írja 

elõ a hatóság a kivitelezési dokumentáció készítésének szükségességét az építési 

engedélyben, ezt gyakran el sem olvassák, nekünk kell megmutatni, hol szerepel a 

határozatban. Még mindig elõfordul, hogy az építtetõk, az építési engedélyezési 

tervdokumentációhoz készítetett tartószerkezeti szakvéleményt, illetve statikai számításokat 
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gondolják kiviteli terveknek. Sok esetben elõfordul, hogy a részünkre megmutatott 

dokumentáció nem érte el a kiviteli tervek készítésére vonatkozó elõírások követelmény 

szintjét. A tervrõl, a minõségi kifogásolhatóságán túl, tartalmi elemek is hiányoznak. Sok 

esetben a tervezõk nincsenek tisztában azzal, hogy az építési engedélyhez, valamint a kiviteli 

tervek készítéséhez tett tervezõi nyilatkozatok tartalmi követelményei eltérnek egymástól. A 

tervlapok nincsenek aláírva, nincs feltüntetve ki készítette, hiányzik a mûszaki leírás stb. 

Ezeket a hiányokat pár nap alatt általában pótolják, így nem indítottunk eljárást. 

Az építési engedélyezési és a kiviteli tervektõl való eltérések legtöbb esetben a nyílászárók 

számának növekedésével, valamint a falkiváltás változtatását eredményezõ módosulások 

esetén fordultak elõ, de tapasztaltunk falazat méretébõl, monolit vasbeton lépcsõ 

vonalvezetésébõl, az épület függõleges irányban történõ változtatásából, valamint monolit 

vasbeton szerkezeti elemek beépítésébõl adódó változtatásokat is.

Gyakran elõforduló esetek, hogy az ellenõrzéseken az írásbeli szerzõdési kötelezettség 

ellenére, hiányoznak a tervezõi-, kivitelezõi- és az esetleges megbízási szerzõdések. 

Nehezen tisztázhatók a kivitelezési tevékenységben részt vevõk szerepkörei, mivel ez 

gyakran párosul az építési napló hanyag, pontatlan kitöltésével. A felhívásunkra a szükséges 

szerzõdéseket minden esetben pótolták az építtetõk és a kivitelezõk. 

Sajnos még mindig gyakran elõforduló hiányosság, hogy a kivitelezõk építõipari kivitelezési 

jogosultságának ellenõrzésére szolgáló Magyar Kereskedelmi- és Ipar Kamarai regisztrációi 

hiányoznak. Felhívásunkra az elmaradt kötelezettségeiket pótolják. Nem minden vállalkozó 

van tisztában azzal, hogy a regisztrációnak, a Kamarai tagság nem feltétele.

A bejelentett felelõs mûszaki vezetõk feladataikat ellátják, viszont kevés felelõs mûszaki 

vezetõ ad utasítást az építési naplóban a kivitelezõnek, a legtöbb helyen a szóban való 

tájékoztatás a jellemzõ. Kívánatosnak tartanám a kényes szerkezetek építése esetén, 

amennyiben nem áll rendelkezésre a tervezõ által készített részletrajz, akkor az építési 

naplóba kerülnének be, a rejtett szerkezeteket is feltüntetõ skiccek, rajzi csomóponti 

kialakítások dokumentálása. A kisebb építkezéseknél továbbra is problémát okoz, hogy a 

felelõs mûszaki vezetõvel nem a kivitelezõ, hanem az építtetõ áll szerzõdéses jogviszonyban.

Minden ilyen esetben figyelmeztettük a résztvevõket a jogi kapcsolatok jogszabályszerû 

rendezésére. Az építésfelügyeleti ellenõrzéseket a kivitelezõk és a felelõs mûszaki vezetõk 

kellõ komolysággal veszik figyelembe. Problémát okoz a kivitelezések esetén a szakági 

felelõs mûszaki vezetõk alkalmazása gyakran még a fõvállalkozó kivitelezõ sem tudta, hogy 

szakági felelõs mûszaki vezetõ is szükséges a munkák irányítására. Nagyobb értékû, több 

vállalkozó kivitelezõt alkalmazó kivitelezéseknél tapasztaltuk, hogy az alvállalkozó kivitelezõk 

nem tudják, hogy nekik is kell felelõs mûszaki vezetõt alkalmazni, hiszen külön megállapodás 

hiányában a generál kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje nem alkalmas az alvállalkozó által 

végzett építõipari kivitelezési tevékenységek vezetésére.
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Az ellenõrzéseink során azt tapasztaltuk, hogy a kisebb értékû építõipari-kivitelezési 

tevékenységek esetén az építtetõk nincsenek tisztában az építés-kivitelezési folyamat 

részvevõivel, szerepkörükrõl, az építési munka során végzett kötelezettségeikrõl. A 

szakemberek nem követik kellõ mértékben a jogszabályi elõírásokat és változásaikat. Keverik 

a felelõs mûszaki vezetõ és a mûszaki ellenõr személyét, kötelezettségeiket. Nincsenek 

tisztában azzal, hogy több (fõ)vállalkozó kivitelezõ esetén a mûszaki ellenõr alkalmazása 

kötelezõ, függetlenül az épület értékétõl és nagyságától.

Az ellenõrzések tapasztalatai során megállapítható, hogy a legtöbb probléma és hiányosság

az építési napló vezetés szabályainak megsértése miatt van. Úgy érezzük, hogy a kivitelezõk 

még mindig nem fordítanak kellõ figyelmet az érintett dokumentáció elkészítésére, pontatlanul 

és hiányosan vezetik. Amennyiben az alvállalkozók nem vezetnek külön naplót, igyekeztünk 

minden esetben felhívni a figyelmüket a külön naplóvezetés kötelezettségeire. Félrevezetõ, 

hogy a nyomtatványboltokban fellelhetõ építési naplókban még szerepel, az a rész, melyben 

kell jelölni, hogy a fõvállalkozó átvállalja, vagy sem az építési naplóvezetés kötelezettségeit.

Nem tartom jó megfogalmazásnak a nyomtatvány elsõ oldalát jelentõ tartalomjegyzék 

megjelölést sem. Az érintettek sajnos nagy számban elhanyagolják a kitöltését, nincsenek 

tisztában azzal, hogy ez a rész a naplóban a szükséges naplómellékletek megnevezésére és 

megjelölésére szolgáló rész. Jobb elnevezésnek tartanám, ha a tartalomjegyzék helyett 

naplómellékleteknek neveznék! 

A naplóvezetésekben a napi bejegyzések elnagyolt vezetését tapasztaltuk. A munkaszüneti 

napok nincsenek feltüntetve, a napi munkafolyamat egy-két szóval vannak vázolva, nincsenek 

az anyagminõségek feltüntetve, nem beazonosítható az épületen végzett munka pontos 

helye. A kivitelezõk legtöbbször nem tudják a napi bejegyzéseket megfelelõen lezárni sem. A 

bejegyzés a napok végén nincs lezárva aláírással, valamint vízszintes vonallal. Talán nem 

véletlenül, de az utólagos bejegyzési lehetõség kizárására nem fordítanak kellõ figyelmet. A 

napló nyilvántartási része részben vagy rosszul van kitöltve. A vállalkozó saját naplójában 

önmagát alvállalkozói rovatba sorolja, nem tudják ki a megrendelõ, nincsenek tisztában a 

mûszaki ellenõr fogalmával, így gyakran megesik, hogy a fõvállalkozó kivitelezõ rovatába írják 

a mûszaki ellenõrök adatait, továbbá a felelõs mûszaki vezetõk adatai nincsenek feltüntetve. 

A kivitelezõk a naplót is alig tudják vezetni, így nem csoda hogy nincsenek tisztában az építési 

napló mellékleteinek szükségességével. Az ellenõrzések során kapcsolatba került vállalkozó 

kivitelezõk figyelmét minden esetben felhívtuk az építési napló vezetés szabályainak pontos 

betartására, kértük, hogy a jogszabályi elõírások megismerésének tükrében nem csak az 

ellenõrzött építési helyszínen, hanem az összes építési munkájukkal érintett esetben 

szíveskedjenek a javításokat, pótlásokat és kiegészítéseket megtenni. A közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket) 94.§. (2) bekezdésének elõírásait alkalmaztuk a szabálytalankodóval 

szemben, amennyiben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010.

(I.14.) NFGM rendelet nem zárta ki, akkor az építésfelügyeleti ellenõrzés során feltárt 
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szabálytalanságok megszüntetésére kötelezzük a szabálytalankodót, amennyiben egy éven 

belül hatósági ellenõrzés során feltárt szabálytalansága nem fordult elõ. Az építési napló 

vezetés szabályainak súlyos megsértése – nyilvántartási rész ki nem töltése – esetén, a fenti 

rendelkezéseket nem alkalmaztuk. 

Sajnos az építtetõk nincsenek tisztában az építési napló fontosságával, nem követelik meg a 

kivitelezõvel szemben a napló pontos, naprakész, mindenre kiterjedõ vezetését, teljes 

dokumentációként történõ összeállítását, annak érdekében, hogy a jogszabályi 

kötelezettségeik betartásán túl a garanciális, szavatossági és fogyasztóvédelmi jogaiknak 

érvényt tudjanak szerezni, az épület elkészülése után is.

Elõforduló eset volt, hogy az építõipari-kivitelezési tevékenység során az építtetõ által rendelt 

mixer-betont a megrendelésben szereplõ C20 minõség helyett jelentõsen rosszabb 

minõségben szállították le. Az ellenõrzést követõen, az ÉMI által végzett minõség ellenõrzés 

eredményeképpen megállapították, hogy a bedolgozott beton minõsége nem éri el a C8 

minõséget sem. Mivel az elõregyártott födém, záró rétegét képezõ aljzatába történt a beton 

nagy részének a bedolgozása, ezért nem vezetett balesetveszélyes állapot kialakulásához, de 

komoly figyelmeztetésnek tartom, hogy az építõipari szerkezetek és termékek 

minõségellenõrzésének területén az ellenõrzéseket fokozni szükséges, az ÉMI és a 

fogyasztóvédelmi felügyelõségének bevonásával.

Az ellenõrzésein, során az alábbi épületszerkezeti problémákat és hiányosságokat 

tapasztaltuk:

- A tetõszerkezet építésénél csupán a szerkezetek illesztésére alkalmazható szegezett 

kapcsolatokat használják, a terhelhetõ, teherátadásra alkalmas átmenõcsavaros kötések 

helyett.

- Az alacsony hajlásszögû tetõszerkezetek alátámasztásainak, a szerkezetek 

megerõsítéseinek elmaradása, a megnövekedõ vízszintes irányú erõk által jelentkezõ

mértékadó tehernövekedés okozta szerkezeti változtatások kezelésének elmaradása, a 

tetõszerkezet statikailag nem megfelelõ módon történõ kialakítása, gyakran elõfordul, 

amely általában az engedélyezési terv hiányosságának, valamint a tartószerkezeti kiviteli 

terv hiányának tudható be. Ez még tovább fokozható azzal, hogy nem készítenek kemény, 

teherviselésre alkalmas födém szerkezetet az épülethez, hanem fogópáros megoldással, 

alsó gipszkarton burkolattal készül a helyiségek lezárása. Az épület vízszintes merevségét 

biztosító épületszerkezetek elmaradnak, kiváltásukról (merevítõ-pillérek beépítésrõl, 

koszorú szerkezet megerõsítésérõl, szarufák talpszelemenhez történõ rögzítésérõl) nem 

gondoskodnak az építtetõk.

- Sajnálatosan még mindig elõfordulnak kéménypillérhez támaszkodó szarufa, gerenda, és 

tetõléc kialakítások.
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- Koszorú, monolit vb. áthidaló, monolit vb. födém betonozásánál nem megfelelõ a tömörítés 

elvégzése és a kizsaluzás után kilátszanak a betonvasak a betontakarás hiánya miatt. 

- Koszorú kéményen történõ átvezetésénél a koszorúvas megszakad, kéménypillér sok 

esetben nem önálló, vagy teherhordó falazathoz vagy födémhez rögzített és nem dilatáltan 

elválasztott.

- Emeleti falazatokban lévõ koszorúk a homlokzati nyílászáróknál megszakításra kerülnek, 

átvezetésük nem megoldott.

- Téglapillérek falazása egytéglás falazóblokk megoldással, teherviselésre megfelelõ 

kisméretû tégla pillér alkalmazása helyett.

- Térdfal magasítás esetén, a térdfal tetején lévõ koszorú bekötésének elmaradása, erõsítõ 

pillérek elhagyása.

- Az elõregyártott áthidaló gerendák minimális felfekvés biztosításának elmaradása

- A bennmaradó zsaluzatként használatos, elõregyártott áthidaló gerenda feletti nyomott öv 

kialakításának elmaradása, a gyártó által kiadott alkalmazástechnikai útmutató figyelmen 

kívül hagyása

- Az elõregyártott vb. födémgerendák áthidalóként történõ beépítése a gyártó 

alkalmazástechnikai elõírásainak rendelkezéseitõl eltérõen.

- vegyes téglafalazatok készítése, így a falazat egyes részei eltérõ fizikai jellemzõkkel 

rendelkeznek.

- A Kivitelezõk nem fordítanak még kellõ figyelmet az épületszerkezeti csomópontok 

hõhidmentes szerkezeti kialakításaira.

6. Az ellenõrzési célkitûzések értékelése

A helyszíni ellenõrzések tervezett száma, a 2011. évi építésfelügyeleti ellenõrzések 

megtervezésérõl és a tevékenység végzésérõl szóló 17/2011. (VI.24.) BM utasításban

meghatározott 90 db ellenõrzés/építésfelügyelõt, valamint a 2011. évben történt

létszámbõvítést is figyelembe véve 215. ellenõrzésre lett tervezve. A tervezett ellenõrzési 

számot 16 ellenõrzéssel teljesítettük túl. A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi 

Hivatalának Építésfelügyelete az építésért felelõs miniszter iránymutatásainak, a változó 

jogszabályi elõírásoknak és az elrendelt többletfeladatoknak eleget tett. A létszám bõvülése 

lehetõvé tette az ellenõrzések számának növelését, az építésfelügyelet, mint hatósági szerv 

jelenlétének és ellenõrzési területének megismerését az építõipari munkaerõpiac szereplõi 

számára. A fõ cél a kivitelezési tevékenység minõségi szintjének javítása, a vonatkozó 

jogszabályok betartatása megvalósult. Tevékenységünkkel sikerült hozzájárulni, hogy a 

napjainkban jelenlevõ, az építõipari kivitelezési ágazatot sújtó recessziója ellenére, jó 

minõségû építmények, épületek létesüljenek a megyében. Sikerült elérni, hogy az 

ellenõrzéseink ne kizárólag a szükséges dokumentációk és tervdokumentációk meglétének a 

vizsgálatára terjedjenek ki, hanem szakmai segítséget is tudjunk nyújtani az építtetõknek és 

kivitelezõknek. Hosszabb távú célunk, hogy hatékony és szolgáltató jellegû 

segítségnyújtással, megfelelõ kontroll mellett az építõipari-kivitelezési tevékenységek 
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minõségi szintje tovább emelkedhessen, és el tudjuk érni, hogy az építtetõk az építõipari 

kivitelezési tevékenységek befejezése után maradéktalanul meg legyenek elégedve az 

építõipari kivitelezõ vállalkozókkal és az elvégzett munkájukkal.

III. Az építésfelügyeleti hatóság nyilvántartási kötelezettségével kapcsolatos feladatellátás

1. Az építés-kivitelezési munka megkezdésével kapcsolatos adatok nyilvántartása

Zala Megye közigazgatási területén 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti 

idõszakban, az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

29. §. alapján elõzetes bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenységek

nyilvántartásba vételi bejelentése 104 db érkezett.

Zala Megye közigazgatási területén 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti 

idõszakban, az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

30. §. alapján utólagos bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenységek 

nyilvántartásba vételi bejelentése 631 db érkezett.

Az adatszolgáltatási nyomtatványon szerepeltetett kivitelezõk, felelõs mûszaki vezetõk és 

mûszaki ellenõrök jogosultsági adatait a szakmai kamarák által üzemeltetett honlapokon 

közzétett adatok összevetésével, interneten keresztül, valamint az ingyenes céginformációs 

szolgáltatásból, az elérhetõ NAV nyilvántartásából tudjuk ellenõrizni. Az adatszolgáltatások 

alapján több esetben kértünk hiánypótlást, illetve adatpontosítást, amit minden esetben 

teljesítettek az adatszolgáltatók. A bejelentésekkel kapcsolatos határidõk betartása több 

esetben meghaladta a jogszabályban rögzítetteket. 

Jogszabály-ellenes adatszolgáltatás miatt a kivitelezési tevékenység megkezdését Zala 

Megyében 2011. év folyamán 2 esetben tiltottuk meg, mely tiltásokat az építtetõk jogszabályi 

elõírásoknak megfelelõ adatszolgáltatásai után feloldottunk. 

Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatszolgáltatást a VÁTI

Nonprofit Kft. által mûködtetett országos elektronikus nyilvántartásban is rögzítettük. Az elsõ 

fokú építésügyi hatóságoknak a rendszer továbbítja az adatokat.

2. Az építésfelügyeleti ellenõrzések jegyzõkönyveinek nyilvántartása

A épített környezet átalakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 58. §.-ának, 

valamint az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet 8. §. elõírásoknak megfelelõen nyilvántartást vezettünk az építésfelügyeleti 

ellenõrzések jegyzõkönyveirõl, illetve az ellenõrzések során feltárt jogsértõ építésügyi 

cselekményekrõl a jegyzõkönyvek alapján. A VÁTI Nonprofit Kft. üzemeltetésében mûködõ 
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www.e-epites.hu oldalon keresztül történnek a jegyzõkönyvek elektronikus-nyilvántartásba 

történõ rögzítése. Építésfelügyeleti hatósági ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv 2011. év során 

231 esetben készült. A jegyzõkönyvek, elektronikus rendszerben történõ rögzítése átlagosan 

7 napon belül történt meg. A helyszínen készült digitális fotókat számítógépen tartjuk nyilván.

3. A kiszabott építésfelügyeleti bírságok és azok behajtásának nyilvántartása

A épített környezet átalakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 58. §.-ának, 

valamint az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet 8. §. elõírásoknak megfelelõen nyilvántartást vezettünk az építésfelügyeleti 

bírásokról és azok behajtásáról. A VÁTI Nonprofit Kft. üzemeltetésében mûködõ www.e-

epites.hu oldalon keresztül, az elektronikus bírság-nyilvántartó programban történnek a 

bírságok rögzítései, a hozzájuk kapcsolódó döntésekkel, befizetésekkel, végrehajtásokkal 

együtt. Az építésfelügyelet 2011. év során 30 esetben szabott ki építésfelügyeleti bírságot, 

2.877.000.- Ft értékben, melybõl az Építésügyi Célelõirányzatban a kötelezettek 1.665.480.-

Ft összeget fizetek be az év során.

4. Ket 94.§. alkalmazása hatósági ellenõrzés során feltárt szabálytalanságok esetén

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket) 94.§. (2) bekezdésének alkalmazása esetén, amennyiben a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I.14.) NFGM rendelet 

nem zárja ki, akkor az építésfelügyeleti ellenõrzés során feltárt szabálytalanságok 

megszüntetésére kötelezzük a szabálytalankodót, amennyiben egy éven belül hatósági 

ellenõrzés során feltárt szabálytalansága nem fordult elõ. A Ket 94.§ (1) és (2) bekezdésében 

foglaltak ellenõrzése céljából nyilvántartást vezetünk a Ket 94. §. (3) bekezdésében foglaltak 

szerint. Az építésfelügyelet a Ket 94.§. elõírásait 54 szabálytalankodóval szemben alkalmazta, 

továbbá 18 esetben alkalmaztuk a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12/A. §-a szerinti figyelmeztetési 

lehetõséget.

IV. Az építésfelügyeleti hatóság kapcsolattartási feladatellátás

1. Az elsõ fokú építésügyi hatóságokkal

Egyedi megkeresésekre, elõzetes idõpont egyeztetéssel történtek a közös ellenõrzések 

lefolytatásai. A tervezett ellenõrzések idõpontjáról értesítettük az elsõ fokú építésügyi 

hatóságokat. A közös ellenõrzések során az ügyintézõk segítségünkre voltak a szabálytalan 

állapotok, építési engedélytõl eltérõ építés-kivitelezési tevékenységek felkutatásában. 
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Amennyiben szükségessé vált tájékoztatni tudták az építtetõket a szükséges 

kötelezettségeikrõl.

2. Az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.-vel

A Veszprémi Minõségellenõrzõ Állomás (továbbiakban: ÉMI Kht.) képviselõivel az

építésfelügyeleti munka eredményes végzéséhez, esetenként szükséges szakértõi és

laboratóriumi háttér biztosítása érdekében tartottunk kapcsolatot, illetve helyszíni

ellenõrzéseink során szerzett tapasztalatok megosztásával segítettük a közös munkánkat.

3. A megyei szakmai kamarákkal

Személyes kapcsolatfelvétel során alapoztuk meg a munkánk eredményes folytatásához 

szükséges jó kapcsolat kialakítását. A kapcsolat felvétel kiterjedt a Zala Megyei Kereskedelmi 

és Ipar Kamarára, a Zala Megyei Mérnök Kamarára és a Zala Megyei Építész Kamarára. Az 

ellenérzéseink során tapasztalt hiányosságok és problémákkal kapcsolatban tartandó elõadás 

keretében kívánjuk a tapasztalatainkat megosztani a szakmai kamarák tagjaival, 2012. év elsõ 

két hónapjában, hogy ezzel is a szakmagyakorlók segítségre tudjunk lenni, hogy a 

munkájukat szakszerûen és jogszerûen tudják végezni.

Az építész és mérnök kamrákkal a jogosultságok ellenõrzése során is kapcsolatot tartunk, 

illetve értesítést küldünk a szakmai kamarák részére, azokról a kamarai tagsággal, illetve 

regisztrációval rendelkezõ tagjaikról, akikkel szemben építésfelügyeleti hatósági intézkedés 

vált szükségessé.

4. Az építésfelügyeleti hatóságok szakmai irányításáért felelõs miniszterrel

A 2011. évi építésfelügyeleti ellenõrzések megtervezésérõl és a tevékenység végzésérõl 

szóló 17/2011. (VI.24.) BM utasításban meghatározott szerint alakítottuk az építésfelügyeleti 

hatósági tevékenységünket. Az év során rendszeres  munkaértekezleteken, kéthavi

gyakorisággal tudtunk a Belügyminisztérium Építésügy Fõosztályának fõosztályvezetõ-

helyettesével és a kollégáival egyeztetni, konzultálni a munkánkat érintõ problémákról és 

tapasztalatokról.

5. Az ügyfelekkel és a sajtóval

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala számára fontos szempont a nyilvánosság 

felé történõ pozitív attitûd kialakításának lehetõsége. Az újonnan létrehozott Kormányhivatal, 

önálló szakigazgatási szervének arculati kialakítása folyamatban van. Tevékenységünket 

szolgáltató jellegén erõsíteni kívánunk, célunk, hogy az építésfelügyeleti hatósági 
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tevékenységünkkel a kivitelezések szakszerûségének és minõségi színvonalán tudjunk 

emelni. Az ügyfeleknek minden esetben felajánljuk a szakmai segítségünket és az 

elérhetõségeinken keresztül szorgalmazzunk, hogy amennyiben problémák jelentkeznek a 

kivitelezéssel kapcsolatban, akkor keressenek minket. Gyakran elõfordul, hogy az építés-

kivitelezési tevékenység ellenérzése során az építtetõ kéri a segítségünket, az aggályos 

kivitelezési munkával kapcsolatban. Munka során sikerült jó kapcsolat kialakítani a megyei 

napilap (Zalai Hírlap) munkatársaival és közös kapcsolattartással tudjuk egymás munkáját 

segíteni. A 2011. év során, az építésfelügyeleti tevékenységünket érintõen két sajtócikk 

megjelenésére került sor.

Zalaegerszeg, 2012. január 24.

P.H.

Lengl Zoltán s.k.

 Hivatalvezetõ


