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1. Tájékoztató információk

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi

Osztálya  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az

építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.08.)  Korm.  rendelet  61.  §  (5)  bek.  alapján

elkészített, valamint az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési

tevékenység  végzéséről  szóló  7/2016. (IV.7.)  MvM  utasítás  alapján  az  építésfelügyeleti  hatósági

ellenőrzések kapcsán készített 2016. évi módosított ellenőrzési tervről az alábbi előzetes tájékoztatást

hozza nyilvánosságra:

1. 1. Az előző ellenőrzési időszak tapasztalatainak összefoglása:

2015.  évben  az  építésfelügyeleti  hatóság  Miskolci  Járás  Hivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi

Osztályának  illetékességi  területéhez  tartozó  településeken  az  épített  környezet  alakításáról  és

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 46. §-ban meghatározott feladatkörében 297 ellenőrzést

végzett. Feladatainkat általános építésfelügyeleti hatáskörben összesen hat járás területén, műemlékek

vonatkozásában a  megye teljes  területén látjuk  el  5  fő  építésfelügyelői  (építésügyi  szakügyintézői)

létszámmal, melyből 1 fő létszám betöltetlen.

Az ellenőrzések közül a bejelentések, hatósági megkeresések alapján végzett jókarbantartási kötelezési

és  építésrendészeti  ügyek  jelentős  túlsúllyal  szerepeltek.  E  feladatok  ellátása  érdekében  végzett

ellenőrzések nem tartoznak az ütemezhető feladatok körébe, így háttérbe szorították a „klasszikus” –

építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzésére irányuló – építésfelügyeleti  hatósági ellenőrzéseket.

Építőipari kivitelezés ellenőrzésére összesen 21 alkalommal, egyéb jogkörben 276 esetben került sor. A

kivitelezések  ellenőrzése  során  kirívóan  súlyos  szabálytalanságot  Hatóságunk  nem  tapasztalt,

jellemzően  az  elektronikus  napló  mellékletének  feltöltése  marad  el,  vagy  egyéb  kisebb  volumenű

adminisztrációs hibákat követnek el, melyek javítással, pótlással helyrehozhatók.

2016. évben a kivitelezések – különös tekintettel  a 300 m2-t meg nem haladó új lakóépületek 7/2016.

MvM  utasításnak  megfelelő  –  ellenőrzések  lefolytatására  2015.  évhez  viszonyítva  némileg  emelt

számban  kell  gondot  fordítani,  valamint  a  kötelezően  lefolytatandó  ellenőrzéseket  –  a  jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelően – teljesíteni kell.

1.2. A tervezett helyszíni ellenőrzések kiválasztásával kapcsolatos információk, szempontok:

Jogszabály a kötelezően elvégzendő feladatokhoz a 312/2012. Korm. rendelet 61. § a tudomásulvételi

eljárás  alapján  megkezdett  építőipari  kivitelezési  tevékenység  helyszínen  elvégzendő  ellenőrzéseit

rendeli hozzá.

Hatóságunk illetékességi területéhez tartozó 6 járás közül az építési munkák többségében a Miskolci

Járás területén jelentkeznek, a járások nagyságukban, lakosságszámban, valamint a járásokat alkotó

települések  számában  és  fejlettségében  is  heterogén  összetételűek.  Az  ellenőrzések  számának

meghatározása során ezt figyelembe kell venni.
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A 7/2016. MvM utasításnak megfelelően kiemelt figyelmet kívánunk a 456/2015. Korm. rendelet szerint

bejelentett,  300 m2-t meg nem haladó új lakóépületek kivitelezésének ellenőrzésére fordítani.

A  többi  ellenőrzést  szúrópróbaszerűen,  távoli  eléréssel  (elektronikus  építési  napló)  és  helyszíni

felderítéssel  szűkített  körbe  tartozó,  folyamatban  lévő  kivitelezések  kiválasztásával  kell  teljesíteni.  A

helyszíni felderítéssel  szűrhető ki, hogy olyan építkezések kerüljenek kiválasztásra, ahol a jelentős, még

nem eltakart szerkezetépítési munkák szemrevételezését végezhetjük el.

Az ellenőrzések előirányzott számát jogszabály, vagy utasítás nem határozza meg. 

Az előző évek tapasztalataihoz igazítva 200-250 jókarbantartási kötelezési és építésrendészeti ügyben

végzett ellenőrzésre számítunk, továbbá 60 építőipari kivitelezéssel kapcsolatos helyszíni és 60 távoli

eléréssel biztosított (távfelügyeleti e-napló) kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását tervezzük.

2016. január elsejét követően jelen időpontig az Étv. 33/A. szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési

tevékenységről  összesen 40 alkalommal értesültünk, melyből 31 db a miskolci, 4 db a tiszaújvárosi, 2 db

az encsi, és 3 db a mezőkövesdi járáshoz tartozik.

1.3  Az ellenőrzési időszakban – havi és területi bontásban – meghatározott ellenőrzések, száma,

dátuma:

Az ellenőrzési terv mellékletét képező táblázatban feltüntetve.

1.4   Az  egyes  ellenőrzésekkel  kapcsolatos  az  ellenőrzéssel  érintett  kötelezettségeket  előíró

jogszabályhelyek pontos megjelölése

1.4.1. Az épített környezet alakításáról .és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  (Étv.)

1.4.2.  Az építésügyi  és építésfelügyeleti  hatósági  ellenőrzésekről,  valamint  az építésügyi

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) Korm. rend. (Eljr.) 58. § - 69.§

1.4.3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. (Épkiv.)

1.4.4. Az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzéseinek tervezéséről és az ellenőrzési

tevékenység végzéséről szóló 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás

1.4.5. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.  (X. 25.) Korm. rendelet (Épfelbír.)

1.4.6. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

(CPR)

1.5. Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során vizsgált követelmények:

Ellenőrzései során az építésfelügyeleti hatóság

a) vizsgálja az építőipari kivitelezési tevékenység 

-  szakszerűségét, jogszerűségét

-  a  helyi  építési  szabályzat  és  alapvető  jogszabályi  követelmények,  valamint  a
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tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások betartását

- a teherhordó szerkezetek állékonyságát, szakszerű kivitelezését

- a munkavégzéshez előírt e-napló vezetésének módját és tartalmát (főnapló, alnapló)

- a vízszintes és ferde térelhatároló szerkezetek beépítésének szakszerűségét

-  az  épületek  energetikai  osztályba  sorolását  megalapozó  egyes  épületszerkezetek

(nyílászárók, hőszigetelések) szakszerű beépítését

- a nedvesség elleni szigetelések szakszerű kivitelezését

-  a jogerős építésügyi  hatósági  engedély  és a hozzá tartozó,  jóváhagyott  engedélyezési

záradékkal elátott tervdokumentáció meglétét

- az engedélyezési tervvel összhangban lévő kiviteli terv, szakági kiviteli tervrész meglétét

- a beépített anyagok teljesítmény-nyilatkozatainak meglétét, tartalmát

-  a  kivitelezés  résztvevőinek   (építtető,  tervező,  tervezői  művezető,  kivitelező,  felelős

műszaki  vezető,  építési  műszaki  ellenőr,  építtetői  fedezetkezelő)  tevékenységét,

jogosultságát

- a kivitelezési és  megbízási szerződéseket, a jogosult meglétét, a jogosultságok meglétét

(kamarai nyilvántartások alapján)

b)  vizsgálnia  kell  a  tömegtartózkodásra  szolgáló  építmények   kötelező  jókarbantartását,

szervizkönyv meglétét Eljr. 63. § a) – b)

c) felkutatja a szabálytalan építési tevékenységeket  Eljr. 58. §  (3)

d)  az  építésfelügyeleti  hatóság ellenőrzi  a  meglévő  építmények körében a jogszabályban  előírt

jókarbantartási kötelezettség teljesítését Eljr. 58. §  (4) a) – c)

e)  műemlékek  esetében a veszélyhelyzet  körébe  még nem tartozó,  ugyanakkor  a  a  műemlék

állagromlását előidéző hibák, hiányosságok megszüntetését írja elő.

Az Eljr. 62. § (1) bekezdése szerint az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy:

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős

műszaki  vezető,  a  beruházáslebonyolító  rendelkezik-e  a  kivitelezési  tevékenység  jellegének

megfelelő jogosultsággal, regisztrációval,

b) az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e,

c) az építőipari  kivitelezési  tevékenység a jogerős építésügyi  hatósági  engedély,  a hozzátartozó

engedélyezési  záradékkal  ellátott  építészeti-műszaki  dokumentáció  és  az  az  alapján  készített

kivitelezési  dokumentáció,  egyszerű  bejelentéshez  kötött  épület  esetén  az  egyszerű  bejelentési

dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

d) az építési  napló  a  jogszabályban  meghatározottak  szerint  és  módon rendelkezésre  áll-e,  az

építmény szerkezetére,  a kivitelezés módszerére és technológiájára  vonatkozó követelményeket

betartották-e,

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén

a fedezetkezelőt igénybe vették-e.
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Az Eljr. 62. § (2) bekezdése szerint az építésfelügyeleti hatóság ellenőrizheti, hogy:

a)  az  építési  termékek  beépítésére  vonatkozó  jogszabályokat,  szabványokat  és  szakmai

szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e,

b)     az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg,

c)  a kivitelezés szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

A 7/2016. MvM utasítás szerint az építésfelügyeleti hatóság különös figyelmet fordít:

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés alapján

aa) a 2016. június 30-áig megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább két alkalommal 

történő helyszíni, valamint

ab) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység az elektronikus építési napló vezetése és 

tartalma tekintetében folyamatos távoli eléréssel történő,

b) a folyamatban lévő lakóépületek építése esetén az alapozási, a fal- és a födémszerkezetek – 

elsősorban a fafödémszerkezetek – állékonyságát, mechanikai szilárdságát biztosító, valamint a 

kivitelezési dokumentációban meghatározott követelmények betartásának,

c) építési engedély-köteles építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti, az egyedi, a 

helyszínen gyártott vagy a bontott építési termékre vonatkozó dokumentumok meglétének, 

hitelességének, tartalmának,

d) minden megnyitott elektronikus építési napló napi és eseti – így minden esetben az építési 

munkaterület átadás-átvételére, az eltakarásra kerülő szerkezetekre vonatkozó – bejegyzéseinek,

e) a kötelező tervezői művezetési tevékenységet ellátó személy tervezői jogosultságának 

ellenőrzésére.

1.6. Az ellenőrzés során alkalmazható szankciók:

Az Étv. 46. § (2) bek. e) pontja szerint az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzései alapján szankciót állapít

meg, ennek keretében: 

- építésfelügyeleti intézkedést tesz

- építésfelügyeleti bírságot szab ki

- megkeresi az intézkedésre jogosult hatóságot.

Az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatóság  az  építési  folyamat  résztvevőivel  szemben  –  az  Étv.

végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  meghatározott  módon  és  mértékben   –  a  következő

jogkövetkezményeket alkalmazza:

- figyelmeztetés

- hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére

- tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása,

- bírság megállapítása,
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- a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 61. § (1) 

bekezdése szerint „az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történő 

megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.” 

1.7.  Az  építőipari  kivitelezési  tevékenység  szabályszerűségének  megítélése  során  alkalmazott

szempontrendszer:

Az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység szabályszerűnek tekinti, ha: 

-  a kivitelezést  jogerős építési  engedély birtokában, az engedélyezett  megoldásnak megfelelően,

legfeljebb nem engedélyköteles eltérésekkel – melyeket az építési naplóban rögzítettek – végzik.

- Az Étv. 33/A. Szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az Étv. 13. § (2) bek.

foglaltaknak megfelelően, bejelentés alapján végzik

-  a  külön  jogszabály  szerinti  (Épkiv.)  előírt  kiviteli  tervek  rendelkezésre  állnak,  jogszabályban

meghatározott esetben szakáganként

- a kivitelezési munkákat arra jogosult vállakozó, vagy szakmai végzettséggel rendelkező  a Ket. -ben

meghatározott „közeli hozzátartozó” végzi

-  a  kivitelezőnek  megfelelő  jogosultsággal  rendelkező,  kamarai  nyilvántartásban  szereplő  felelős

műszaki vezetője van

- az építési munkálatok során  jogszabály szerint tervezői művezetőt foglalkoztatnak

- a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén megfelelő jogosultsággal rendelkező, kamarai

nyilvántartásban szereplő műszaki ellenőrt foglalkoztatnak, szükség esetén szakáganként

- a naplóvezetési kötelezettségének a kivitelező eleget tesz az Épkiv. rendelkezéseinek megfelelő

módon, adattartalommal és gyakorisággal

-  az  építés  résztvevői  szerződéssel  rendelkeznek  és  a  szerződéseket  az  e-naplóba  rögzítik,  a

szerződéses összeg nyilvánosságra hozása nem kötelező

- az építtetői fedezetkezelő bevonása megtörtént, amennyiben szükséges

- a beépített anyagok rendelkeznek a külön jogszabályban meghatározott tartalmú és alakisággal

rendelkező teljesítmény-nyilatkozattal

-  a  felhasznált  építőanyagok,  építési  rendszerek  tekintetében  betartják  a  gyártói  útmutatásokat,

alkalmazástechnológiát

1.8. Az ellenőrző hatóság által vizsgált dokumentumok

- elektronikusan vezetett építési napló

- tervek: engedélyezési

kiviteli tervek (naplómelléklet)

- jogosultságok : MÉK, MMK, MKIK nyilvántartások
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- szakmai végzettséget igazoló dokumentum (opcionális)

- teljesítménynyilatkozatok (naplómelléklet)

- jogerős engedély (naplómelléklet)

Miskolc, 2016. június 6.

Panyik József járási hivatalvezető

  nevében és megbízásából:

 Orbán Zsuzsanna

megbízott osztályvezető
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1. sz. melléklet

Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának ellenőrzési munkaterve

Időpont hó Járás megnevezése Ellenőrzési szempontok, ellenőrzések
jellege

Tervezett
ellenőrzések

száma

Június Miskolci Járás
Mezőkövesdi Járás
Tiszaújvárosi Járás
Encsi Járás
Szikszói Járás
Mezőcsáti Járás

Általános és kiemelt szempontok
helyszíni és távoli eléréssel

12
6
4
-
-
-

22

Július Miskolci Járás
Mezőkövesdi Járás
Tiszaújvárosi Járás
Encsi Járás
Szikszói Járás
Mezőcsáti Járás

Általános és kiemelt szempontok
helyszíni és távoli eléréssel

15
-
-
3
2
2

22

Augusztus Miskolci Járás
Mezőkövesdi Járás
Tiszaújvárosi Járás
Encsi Járás
Szikszói Járás
Mezőcsáti Járás

Általános és kiemelt 
csak távoli eléréssel (e-napló)

15
3
3
3
2
2

32

Szeptember Miskolci Járás
Mezőkövesdi Járás
Tiszaújvárosi Járás
Encsi Járás
Szikszói Járás
Mezőcsáti Járás

Általános és kiemelt szempontok
helyszíni és távoli eléréssel

12
6
4
-
-
-

22

Október Miskolci Járás
Mezőkövesdi Járás
Tiszaújvárosi Járás
Encsi Járás
Szikszói Járás
Mezőcsáti Járás

Általános és kiemelt szempontok
helyszíni és távoli eléréssel

15
-
-
3
2
2
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ÖSSZESEN:   120

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. Telefon: (36-46) 508 927 


