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A Járási Építésügyi Hivatal elnevezése, elérhetősége

Elnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi Hivatala

Székhely: 2400 Dunaújváros Városháza tér 2.
Címe: 2400 Dunaújváros Városháza tér 2.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros Városháza tér 2.
Telefonszáma: 0625 544-141   0625 544-131
Email: epitesugy@dunaujvaros.fejer.gov.hu

A Járási Építésügyi Hivatal a Dunaújvárosi Járási Hivatal szervezetében működő 
ágazati szakigazgatási szerv. Feladatait a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és  Örökségvédelmi  Hivatal  (a  továbbiakban:  Építésügyi  és  Örökségvédelmi 
Hivatal) szakmai irányításával látja el.

A Járási Építésügyi Hivatal illetékességi területe  :

 Dunaújvárosi Járás
Adony,  Baracs,  Beloiannisz,Besnyő,  Daruszentmiklós,  Dunaújváros, 
Előszállás,Iváncsa,  Kisapostag,  Kulcs,  Mezőfalva,  Nagykarácsony,Nagyvenyim, 
Perkáta, Pusztaszabolcs,Rácalmás települések közigazgatási területe 

 Martonvásári Járás 
Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál települé-
sek közigazgatási területe

 Sárbogárdi Járás
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáreg-
res, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta települések közigazgatási területe

A   Járási Építésügyi Hivatal   létszáma

A járási építésügyi hivatal engedélyezett létszáma:  10 fő
A járási építésügyi hivatal betöltött aktív létszáma:    9 fő

A járási építésügyi hivatal szervezetének jelenlegi felépítése
- hivatalvezető 1 fő 
- építésügyi ügyintéző 7 fő
- építésügyi ügykezelő 1 fő

A létszám adatok alakulása az ellenőrzési időszakban: 

2014 január 01.- 2014. szeptember 30 10 fő

2013 október 1-2013 december 31.   9 fő

Az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet a rendelkezésre álló létszámból négy fő 
építésfelügyelő folyamatosan végezte . A megnövekedett építésfelügyeleti munka miatt 
a  létszám  folyamatos  változásának  függvényében  a  nyilvántartási,  valamint  az 
építésfelügyeleti  hatósági  bejelentési  eljárások,  továbbá  az  építésrendészeti  és 
jókarbantartási  ellenőrzési  feladatok  végzésére  további  egy  fő  ügyintézőt  kellett 
átcsoportosítani az ellenőrzési időszakban. 
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Tárgyi feltételek alakulása : 

sor 
szám
.

eszköz megnevezése
mennyiség (db)

I. ne-
gyedév

II. ne-
gyed év

III. ne-
gyed év

IV. ne-
gyed év

hivatali használatú személygépjármű 0 0 0 0

1. Asztali számítógép (számítógép, billen-
tyűzet,*monitor, internet és elektronikus 
jogtár elérhetőséggel) *

10 10 10 10

2. lézernyomtató nyomtató asztali 1 1 1 2

3. tintasugaras nyomtató mobil 1 1 1 1

4. laptop 2 2 2 2

5. multifunkcionális másoló (nyomtató, má-
soló,scanner)

1 1 1 1

6. szintezőműszer+műszerállvány 1 1 1 1

7. 50m mérőszalag 1 1 1 1

8. kézi lézertávmérő (60m) 2 3 3 3

9. digitális fényképezőgép 0 1 1 1

10. védősisak 4 8 8 7

11. munkavédelmi bakancs 9 9 9 8

12. Takarnet hozzáférés 1 1 1 1

13. Hivatali mobil telefon 1 1 1 1

Az  építésügyi  hivatal  követelményszint  szerinti  ellenőrzési  munkájának  elvégzéséhez  a 
343/2006(XII.13.)  korm.  rendelet  5.  sz.  mellékletében  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti 
hatóságok számára előírt minimális tárgyi feltételek biztosítása alapfeltétel.   
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Az építésfelügyelők a jogszabályban előírt technikai eszközökkel csak részben rendelkeztek. 
Az építésfelügyelők  részére a munkavédelmi  védőfelszerelések beszerzése folyamatosan 
történt az ellenőrzési időszakban.  A legnagyobb probléma továbbra is a hivatali  gépkocsi 
hiánya,  amely miatt  az ellenőrzések logisztikai  szervezésében alkalmazkodni  kell  a járási 
hivatal  egyéb  feladatainak  ellátásához  és  a  közös  hivatali  gépjármű  futásteljesítményi 
limitjének betartásához. 

Építésfelügyeleti hatósági feladatok tapasztalatai:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 312/2012(XI: 8.) 56. § (1)  bekezdése 
a) pontjában előírtak alapján  az építésfelügyeleti hatóság nyilvántartása és helyszíni 
szemle alapján hatósági bizonyítványt állítottunk ki a telken épület meglétéről vagy 
hiányáról. Tárgyi tevékenység az 1 negyedévben jelentősen megnövekedett, amely 
fokozott  személyi  leterheltséget  eredményezett  a  rövid  ügyintézési  határidő  miatt 
háttérbe szorítva az egyéb építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat. A II negyedévtől 
kezdve a hatósági bizonyítvány kérelmek száma hatóságunk személyi állományához 
mérten  kezelhető  mértékben  alakult.  A II  negyedévtől  az  OÉNY  rendszer  ÉMO 
modulja is hathatós segítséget nyújt  tevékenységünkhöz.   

Az építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló az Étv. 60. § (4)-(8) bekezdéseiben 
előírtak  alapján  bontási  tevékenység  megkezdése  előzetes  bejelentésének 
tudomásulvétele ügyében végzett tudomásulvételi  feladat végzése gördülékeny volt 
az ellenőrzési  időszak folyamán .  Nehézséget  jelentett  az  ügyintézésben,  hogy a 
bejelentési  eljárások miatt  a hiányos  kérelem nem intézhető az általános eljárási 
szabályok szerint azaz a hiány nem pótoltatható, így a kérelmek elutasításáról kellett 
volna  intézkedni  ha  az  ügyfél  nem  személyesen  nyújtja  be  kérelmét  és  így  a 
hiányosságot  az ügyfél  azonnal pótolhatta . 

Építésfelügyeleti nyilvántartási feladatok tapasztalatai

Az  OÉNY  rendszerben  rögzítésre  kerültek  az  illetékességi  területen  végzett 
építésfelügyeleti  ellenőrzési  tevékenység  során  készített  építésfelügyeleti 
ellenőrzések  jegyzőkönyvei,  valamint  kiszabott  építésfelügyeleti  bírságok.  A 
helyszíneken  tapasztaltak  rögzítését  a rendelkezésre  álló  saját  eszközökkel  (saját 
fényképezőgép,  mobil  telefon ) majd későbbiekben a hivatali  eszközökkel oldottuk 
meg.  A  fényképek  minősége  megfelelő,  dátumozott  képeket  készítünk  melyek 
bizonyító erővel rendelkeznek az esetlegesen indított építésfelügyeleti eljárásokban. 

Az első fokú építésügyi hatóságok által megküldött első fokú építési, fennmaradási, 
valamint  használatbavételi  engedélyezési  eljárásban  született  döntésekről 
elektronikus  nyilvántartást  készítettünk amelyet  folyamatosan  vezetünk a  helyszíni 
ellenőrzések  tervezéséhez,  valamint  rögzítettük  a  már  ellenőrzött  kivitelezési 
munkákat.

Az  2014  évi  ellenőrzési  időszakban  végzett  építésfelügyeleti  ellenőrzéséken 
tapasztalatainak összefoglalása   :

A  Járási  Építésügyi  Hivatal  megalakulását  követő  szűkös  technikai  felszereltség 
kismértékű javulása,  a  személyi  állomány szakmai  ismereteinek  elmélyülése  és  a 
helyszíni  munka gyakorlati   tapasztalatának eredményeképpen teljesíteni tudtuk az 
ellenőrzési  tervben  a  2014  ellenőrzési  időszakra  tervezett  építésfelügyeleti 
ellenőrzéseket.  Az  ellenőrzések  megtervezésében,  az  ellenőrzési  helyszínek 
kiválasztásában  hatékony  adatgyűjtő  feltáró  rendszert  alkalmazunk,  melyben 
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felhasználjuk a rendelkezésre álló  építésügyi  hatósági valamint a korábbi években 
működő  építésfelügyeleti  szervezet  adatbázisait,  kiegészítve  a  települések  által 
rendelkezésre  bocsátott  alaptérképekkel,  valamint  az  internet  adta  keresési 
helymeghatározási  lehetőségekkel  (google  térkép,  stb.).  A  folyamatban  lévő 
építkezéseknél  a  takarnet  rendszerrel  pontosítottuk  az  ingatlan  tulajdonosok 
(építtetők)adatait.

Az illetékességi területen a terület méretéhez képest folyamatban lévő építkezések 
száma a  2013  évhez  képest  jelentősen  nem változott  az  ellenőrzési  időszakban. 
Számos  helyszínen  már  a  korábbi  években  végzett  építésfelügyeleti  ellenőrzések 
utóellenőrzését végeztük el, úgy hogy a két ellenőrzés között nem végeztek építési 
munkát vagy csak jelentéktelen mértékű építési munkavégzés történt.  A lefolytatott 
ellenőrzéseken tapasztaltak alapján megállapítható,  hogy az illetékességi  területen 
ellenőrzött  kivitelezési  munkák  műszaki  színvonala  általánosságban  megfelel  az 
építési  jogszabályokban  előírt  követelményeknek.  A megvalósuló  építmények  nem 
tartalmaztak  tartószerkezeti  rendszert  érintő  kivitelezési  hibákat,  ezért  azonnali 
építésfelügyeleti  intézkedést  nem  kellett  tenni  egy  esetben  sem.  A  kivitelezési 
munkák  kevés  kivételtől  eltekintve  az  engedélyezett  tervek  és  az  azok  alapján 
készített kiviteli terveknek megfelelően folynak.
 
 Az építésben részt vevők jellemzően megfelelő szakképesítéssel, valamint az előírt 
jogosultsággal  rendelkeztek,  feladatukat  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően 
végezték. Az építkezéseken a kivitelezők a megfelelő dokumentumokkal igazolták a 
beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségét. A helyszínen nem elérhető adatokat , 
dokumentumokat a  kiviteli tervek tervezői, az eljárásban részt vevő felelős műszaki 
vezető, műszaki ellenőr adatainak, jogosultságának pontosítása az ellenőrzési adatok 
tisztázására rendelkezésre álló határidőn belül megtörtént. 

Az  építési  naplók  vezetésében  a  2013  október  1.-ét  követően  előírt  elektronikus 
építési  naplóvezetési  kötelezettség  bevezetése  miatt  jelentős  ppozitív  változás 
következett  be a korábbi  időszakhoz képest  Az  építési  naplók  szúrópróbaszerűen 
távoli  ellenőrzésével  is a bevezetési  időszakot  követően is figyelemmel kísértük a 
megkezdett  kivitelezésék  e-naplóinak  vezetésének  szabályosságát.  A  kezdeti 
technikai problémák ellenére jelentős javulás tapasztalható az e-naplók vezetésének 
minőségében  is.  Az  elektronikus  építési  naplók  vezetésénél  építtetői  részről 
problémát jelent az e- napló készenlétbe helyezése és a kivitelezők meghívása, ezt a 
gyakorlatban úgy hidalják át, hogy ha már van kiválasztott kivitelező vagy kiválasztott 
műszaki ellenőr az  építtetőre háruló feladatot is ő végzi el . Az e.naplóba feltöltött 
dokumentumok hiányosak, sokszor a helyszíni ellenőrzést követő felhívásra történik 
meg a pótlás.   

 Az ellenőrzés alapján indított építésrendészeti ügyek jelentős részében felhívásra a 
szabálytalanság kijavítása megtörtént, illetve az építésügyi hatósághoz benyújtották a 
szükséges engedély kérelmeket. Előzetes bejelentés valamint hivatali feltárás alapján 
építésfelügyeleti  ellenőrzést  folytattunk  le  jókarbantartási  kötelezést  indokló 
esetekben  is.  A  kéményekkel  kapcsolatos  előírt  munkálatok  nagy  többségét 
felhívásunkra elvégzik,kisebb mértékben van szükség hatósági kötelezés kiadására. 
A munkák elvégzésének akadálya jellemzően az építtető anyagi fedezetének hiánya 
ami  miatt  a  munkálatok  elvégzése  a  megadott  határidőre  nem  történik  meg.  Az 
elhanyagolt élet- és balesetveszélyes esetekben általában lakatlan épületek esetében 
kiadott kötelezések végrehajtását nehezíti a tulajdonosi viszonyok tisztázatlansága és 
a bontáshoz szükséges fedezet hiánya is .   
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Közös vizsgálatok tapasztalatai : 

 Az  építésfelügyeleti  ellenőrzések  kezdeti  tapasztalatszerzését  követően  két 
építésfelügyelő összevont építésfelügyeleti ellenőrzésen vett részt Sümegen , ahol 
gyakorlatban sajátíthatták el az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenység szakszerű 
lefolytatását,  ismereteket szerezhettek a jogszabálynak megfelelő építésfelügyeleti 
intézkedési lehetőségekről.
A  szakmai  fogások  kellő  elsajátítását  követően  több  közös  helyszíni  szemle 
lefolytatását  kezdeményeztük  az  LLTK  területi  szervével  a  munkaügyi  és 
munkavédelmi  felügyelőséggel,  a  tűzvédelmi  hatósággal,  valamint  az  illetékes 
építésügyi  hatósággal.  A hatóságok  illetve  szervezetek  más  irányú  elfoglaltsága 
miatt a közös ellenőrzések egy része meghiúsult, de ennek ellenére számos közös 
ellenőrzést  végeztünk  az  illetékességi  területünkön  működő  elsőfokú  építésügyi 
hatósággal  közösen.  A következő  ellenőrzési  időszakban  nagyobb  figyelmet  kell 
fordítani a más szervezetekkel közös ellenőrzések megtervezésénél és az előzetes 
időpont  egyeztetésekre,  melyre  előkészületet  tettünk  a 2015 évi  ellenőrzési  terv 
elkészítésénél. 

A szabálytalanság feltárása esetén alkalmazott szankciók:

A   korábbi  ellenőrzési  időszakban  feltárt  szabálytalanságok  miatt  kiszabott 
építésfelügyeleti  bírságok  behajtását  folyamatosan  nyomon  követtük  A bírságolt 
gazdasági szervezetek időközi felszámolása miatt több bírság behajthatatlanná vált . 
A hatóságunk  2013  évben  által  kiszabott  építésfelügyeleti  bírságok  megfizetésre 
kerültek, illetve egy részletfizetést engedélyeztünk, amely alapján történő fizetéseket 
folyamatosan ellenőriztük.  A 2014 évben kiszabott jogerős építésfelügyeleti  bírság 
végrehajtását  kezdeményeztük  az  illetékes  állami  adóhatóságnál.  A végrehajtási 
bírságok behajtását  folyamatosan intézzük elősegítve a végrehajtási cselekmények 
mielőbbi megvalósítását.

Dunaújváros ,2015. január 21.

Kovács Zsolt
Járási Építésügyi Hivatal vezetője
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