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I. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal: 
 
 
Az építésügyi igazgatási területen 2013. január 1-vel alapvető intézményi változás következett 
be. A két megyei jogú város járási hivatalán belül létrejött a járási építésügyi hivatal, valamint a 
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, és létrejött a megyei építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal a kormányhivatal szakigazgatási szerve.  
 
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal áprilisi jogszabály változást követően május 1-től 
működik a jelenlegi szervezeti és személyi összetételben, két osztállyal,  az osztály jogállású 
Állami Főépítészi Irodával, és az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztállyal. 
A két osztály önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység. 
 
Az Állami Főépítészi Iroda illetékességi területe három megyére: Fejér, Komárom –Esztergom, 
valamint - a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései kivételével- Veszprém megyére terjed ki. 
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály illetékességi területe Fejér megyére terjed ki.  
 
Kapcsolattartás: 

• A Kormányhivatal által szervezett kormánymegbízotti és főigazgatói értekezleteken a 
hivatalvezető képviselte hivatalunkat. 

• A hivatalvezető a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium tagja, rendszeresen részt vett 
a MÁK ülésein. 

• A hivatalvezető két alkalommal hívott össze szakigazgatási szerv vezetői értekezletet, a 
hivatali, és a járási építésügyi hivatali kollégák részvételével. 

• Rendszeres egyeztetés folyik a Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal és Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Hivatal kollégáival az 
egységes szakmai munkavégzés érdekében. 

• Részt veszünk szakmai irányítónk, a Belügyminisztérium időszakosan rendezett szakmai 
értekezletein. 

 
 

II. Állami F őépítészi Iroda: 
 
Az állami főépítészi iroda feladatai és tevékenységei: 
 
Hatósági, szakhatóságai feladatkörén belül kiemelendő a területrendezési hatósági eljárásokról 
szóló kormányrendelet alapján a területrendezési tervekben nem szereplő elhatározások 
beillesztését, pontosítását, a hatályos területrendezési tervtől való eltérését, ill. kivételes 
beépítésre szánt terület kijelölését célzó térségi területfelhasználási engedély-kérelmek 
elbírálása. További hatósági feladata a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján a területrendezési 
tervekkel való összhang tekintetében szakhatósági állásfoglalások kialakítása. 
 
Az állami főépítész feladata az önkormányzatok szakmai támogatása településrendezési 
eszközeik (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) megalkotásában, 
melynek egyeztetési eljárásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló Korm. rendelet alapján vesz részt, vizsgálva a magasabb színtű jogszabályokkal, valamint 
a területrendezési tervekkel való összhangot. 
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A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet alapján 
vezeti a Közép-Dunántúli településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot. A tervtanácsok a 
szakma kiválóságaiból kiválasztott - a szakmai kamarák által delegált- tagokból állnak.  
 
A 2009-ben megalkotott főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet rendelkezései alapján 
az önkormányzati főépítészek szakmai segítése, az állami főépítész feladata. Ebből következően 
az alkalmazási feltételként előírt önkormányzati főépítészi vizsga megszervezése és 
lebonyolítása állami főépítészi feladat. 
 
A nyilvántartási feladatok (településrendezési eszközök elektronikus nyilvántartása, főépítészi 
vizsga  nyilvántartása) ellátása is bővült a területrendezési hatósági eljárások nyilvántartásával. 
 
Az állami főépítész területfejlesztési feladatkörében tagja az illetékességi területén működő 
térségi fejlesztési tanácsoknak, melyek ülésein állandó meghívottként vesz részt a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján, valamint tagja a Közép-dunántúli 
Regionális Monitoring Albizottságnak. Ezzel összefüggésben uniós és hazai fejlesztési 
pályázatról alkot szakmai véleményt a településrendezési tervekkel való összhangról, és az 
építészeti megoldások szakmai minőségéről.   
 
Az állami főépítész részt vesz a kétévente kiírásra kerülő „Európai Falumegújítási Díj” pályázat 
bíráló bizottságának munkájában, ahol a települési önkormányzatok versenyeznek a kitüntető 
címért. Szakmai kapcsolatot tart a szakmai (építész és mérnöki) kamarákkal, valamint a 
szakterületét érintő államigazgatási szervekkel. 
 
Az állami főépítész hatósági feladatai: (területrendezési hatósági és szakhatósági 
tevékenység) 
 
I. fokú hatósági feladatok: 
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján 2013. 
évben területrendezési hatósági eljárás 2 esetben indult térségi hulladéklerakó beillesztése 
tárgyában, mely közül a Veszprém megyei tervi beillesztésre vonatkozó eljárás lezárult. 
 
Területrendezési hatósági eljárás 
Ikt 
szám 

Tárgy megye eredmény döntések  
száma 
(db) 

255 Ajka város 
Önkormányzata 
térségi 
területfelhasználási 
engedély kérelem. 

Veszprém 
megye  

Térségi 
területfelhasználási 
engedély 

1 

564 Kisapostag Község 
Önkormányzata  
térségi 
területfelhasználási 
engedély kérelem 

Fejér 
megye  

Hiánypótlási 
végzés 

0 
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Szakhatósági feladatok: 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
Korm. rendelet (R.) 12. sz. melléklet 2/n. pont alapján 27 esetben adtunk ki szakhatósági 
állásfoglalást, ill. hoztunk döntést. Fentiek általában hatásvizsgálat-köteles gazdasági 
tevékenységek (ipari, mezőgazdasági tevékenység, ill. infrastruktúrafejlesztés: vasút, repülőtér, 
villamoshálózat-fejlesztés stb. témakörökben jelentkeztek) 
 
Szakhatósági eljárások megoszlása : 
eljárások Fejér 

megye 
Veszprém 
megye 

KE 
megye 

összesen Döntések 
száma 

Egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás 

1 7 1 9 9 

Előzetes vizsgálati eljárás 3 6 - 9 9 
Környezetvédelmi engedélyezési 
eljárás 

- - 1 1 1 

Összevont környezethasználati 
engedélyezési eljárás 

- - - - - 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 1 1 2 4 4 
Más megye illetékessége  - - 1 1 
Egyéb (villamosenergia) 3 - - 3 3 
Összesen 8 14 4 27 27 

 
 
Összes hatósági feladatra iktatott 37 főszám és 108 alszám, mely a fenti ügyek mellett kiegészül 
az előző években indult eljárásokkal. 
 
Az állami főépítészhez delegált főbb feladatok: 
 
Területfejlesztési- és rendezési tervek véleményezése: 
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye Területfejlesztési koncepció és stratégia 
előkészítő és javaslattevő fázisainak véleményezését végeztük 2013-ban.  
 
Településrendezési tervek szakmai véleményezése:  
Az állami főépítészi iroda legnagyobb számban jelentkező településrendezési feladata. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) 9.§ (2) (3) és (6) bekezdései 
alapján az állami főépítészi iroda összesen 209 szakmai véleményt adott, az Étv. 8.§ (1) 
bekezdése alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Elj.) meghatározottak szerint az 
állami főépítészi iroda összesen 149 szakmai véleményt adott településrendezési tervekről. 
 
Tervtanács működtetése: 
A kormányhivatal májustól költségvetésében forrást biztosított a tervtanács működtetésére.  
A településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Korm. rendelet alapján az év 
folyamán jóváhagyásra került a Közép-dunántúli településrendezési és építészeti-műszaki 
tervtanács új ügyrendje. 6 alkalommal 18 napirend került megtárgyalásra, 1 esetben főépítészi 
vélemény alapján került kiadásra a tervtanácsi vélemény. 
 
Főépítészi vizsga szervezése, lebonyolítása: 
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Az év folyamán több alkalommal került sor az önkormányzati főépítészek jogszabályban 
alkalmazási feltételként előírt vizsgáztatására. Az állami főépítész 3 összevont főépítészi vizsgán 
vett részt, egy alkalommal Budapesti, két alkalommal Pécsi helyszínen. 
 
Területfejlesztési tanácsokkal kapcsolatos feladatok: 
A Térségi Fejlesztési Tanács ülésein az állami főépítész állandó meghívottként vesz részt a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 15.§ (11) bekezdése 
szerint. Az év során az állami főépítész a Velencei-tó Térség, Váli-völgy és Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács ülésén vett részt. 
 
Egyéb szakmai feladatok: 
2013. évben 7 fejlesztési pályázatról alkotott az iroda szakmai véleményt és adott ki állami 
főépítészi nyilatkozatot a településrendezési tervnek való megfelelésről, és az építészeti 
megoldások szakmai-funkcionális- esztétikai minőségéről. 
A Belügyminiszter és a Vidékfejlesztési Miniszter közösen hirdette meg a Magyarországi 
Falumegújítási Díj 2013. pályázatot „Jobban élni” mottóval. A pályázat célja, hogy felkutassák 
és díjazzák azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon 
végzik fejlesztési munkájukat. Az állami főépítészi iroda munkája a benyújtott pályázatok 
előértékelése meghatározott feltételek között, melyre 2013. november 5-én került sor. Az 
illetékességi területen 5 pályázat került benyújtásra, országosan a legaktívabb részvétellel. 
 
Szakmai és más rendezvények: 

• Részt vettünk a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Magyar Építészkamara, az Országos 
Főépítészi Kollégium által szervezett szakmai rendezvényeken, melyen alkalom nyílott a 
szakma képviselőivel való szakmai kapcsolattartásra. 

• Rendszeres egyeztetés folyik a Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal és Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Hivatal kollégáival az 
egységes munkavégzés érdekében. 

• A szakmai irányítást ellátó Belügyminisztérium időszakosan értekezletet tart az állami 
főépítészek részére, ahol időszerű szakmai kérdések kerülnek megtárgyalásra. 

 

Az Állami Főépítészi Iroda 2013. évi feladatait az alábbi bontásban végezte: 
 
Ügyfajta Ügyszám: 570 főszám / 2330 

összesen 
Hatósági ügyek 37 főszám / 108 összesen 
Területrendezési hatósági eljárás 2 
Környezeti hatásvizsgálat  23 ebből döntések száma 23 db 
Vezetékjogi engedélyezési eljárás 3 
Egyéb levelezés és tudomásul vétel 8 
Egyéb áthelyezés 1 
összesen: 37  
Területrendezés 5 főszám / 27 összesen 
Megyei Területrendezési Terv véleményezés (koncepció) 5 
Településrendezés 238 főszám /1241 összesen 
Előzetes vélemény [Étv. 9.§ (2)] 4 
Előzetes tájékoztatási szakasz [Elj. 37.§ (4)] 46 
Előzetes vélemény [Étv. 9/A.§ ] 2 
Véleményezési eljárás-közbenső vélemény  [Étv. 9.§ (3)], 52 
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Véleményezési szakasz [Elj. 38.§ (1)-(3)] 44 
Záró vélemény [Étv. 9.§ (6)] 98 
Végső szakmai véleményezési szakasz [Elj. 40.§] 25 
Egyéb válaszlevél, levelezés (meghívó, tárgyalás, OTÉK 
eltérés stb..) 

213 

Feljegyzés szakmai vizsgálatról 79 
összesen: 563 
Egyszerűsített eljárás [Étv. 9/A § és Elj. 41.§] 31 
Teljes eljárás [Étv. 9.§ és Elj. 36.§] 153 
Tárgyalásos eljárás [ Étv. 9/B,C,D és Elj. 42.§] 0 
összesen: 184 
Építészettel kapcsolatos feladatok  
(nem pályázati ügyek) 

2 főszám / 4 összesen 

Szakmai vélemény (pl tájékoztatás eljárás típusról és rendről) 2 
összesen: 2 
Egyéb szakmai ügyek 65 főszám / 164 összesen 
Környezeti értékelés 18 
Kezelési terv 2 
Pályázati véleményezés  12 
Egyéb  (pl:állampolgári bejelentés) 25 
Építészeti vélemény 1 
Főépítészi képzés, vizsgáztatás 7 
összesen: 65 
Tervtanácsi tevékenység 25 főszám / 107 összesen 
Területrendezés / Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Terve 

- 

Településrendezés - 
Építészeti-műszaki 19 
összesen: 19 
Egyéb ügyek 198 főszám / 679 összesen 
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szerződések, egyéb 
irodai ügyek stb. 

198 

összesen: 198 
 
 

III. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály: 
 
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, és 
örökségvédelmi feladat és hatáskört lát el.  
 
Az építésügyi igazgatás területén 2013. év január elsejét követően meglehetősen nagy változás 
következett be, a hatáskör és az illetékesség tekintetében az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(3) bekezdései alapján. 
Az eljárási rend szabályozására teljesen új jogszabály jelent meg az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljárási kódex), amely 
a korábbi eljárási rendeletet teljes egészében hatályon kívül helyezte. 
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A Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése 2013. január elsejét követően másodfokú építésügyi 
hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi 
és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos 
hatósági feladatokat is ellátó önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét jelölte 
ki.(Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)   
 
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály építésügyi igazgatási hatáskörében többek között az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.), Eljárási kódex, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján járt el eljárása 
során.  
 
Építésügyi hatósági feladatok: 
 

• Az említett jogszabályokra figyelemmel elbíráltuk az elsőfokú kiemelt építésügyi 
hatóságok (járási építésügyi hivatal, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal) 
valamint az elsőfokú általános építésügyi hatóságok (járási jegyzők) építésügyi 
hatáskörben hozott döntései (határozat, végzés) ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket 
építésügyi engedélyezés, módosítás engedélyezése, használatbavételi engedélyezés, 
használatbavételi tudomásulvétel, fennmaradási engedélyezés, hatósági bizonyítvány 
kiállítása tárgykörökben.  

•  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatos ügyekben 
első fokú hatósági jogkörben jártunk el. 

•  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatos 
kisajátítási terveket építésügyi záradékkal láttuk el. 

• A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatban havonta 
adatszolgáltatást teljesítettünk. 

• Felügyeleti vizsgálatot végeztünk, felügyeleti intézkedést tettünk az első fokú építésügyi 
hatáskörben hozott jogszabályt sértő döntéssel szemben. 

• Másodfokú építésügyi szakhatóságként közreműködtünk a más hatóság által lefolytatott 
államigazgatási eljárásban.  

• Az építésügyi osztály a fentieken túl közreműködött a hatósági adatszolgáltatási rendszer 
működtetésében. 

• A feladatkörhöz tartozó ügyekben ügyfeleket fogadott. 
• Megkeresésre szakmai segítséget nyújtott az első fokú hatóságok részére.  
• A vonatkozó jogszabály szerinti kizárási ügyekben megállapította a kizáró okot.  
• Részt vett a másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indított peres 

eljárásokban az alperes képviseletében. 
• Építésügyi vizsgát szervezett és bonyolított le Fejér megyében dolgozó, valamint más 

megyéből érkezett 22 fő építésügyi hatósági kolléga részére.  
 

2013. évben az alábbi döntéseket hoztuk: 
Első fokú építésügyi hatóságként hozott határozat 21 
Másodfokú helybenhagyó határozat  26 
Másodfokú megváltoztató határozat 17 
Másodfokú megsemmisítő határozat 9 
Felügyeleti intézkedést tartalmazó határozat 5 
Másodfokú módosító határozat 1 
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Másodfokú kijavító határozat 1 
Határozatok száma összesen 79 
Hatósági bizonyítványok száma 7 

Végzések száma  
Kijelölési kérelemre hozott végzés 404 
Első fokú építésügyi hatóságként hozott végzés 56 
Másodfokú helybenhagyó végzés 7 
Másodfokú megváltoztató végzés 2 
Másodfokú megsemmisítő végzés 4 
Másodfokú megsemmisítő + és új eljárást elrendelő végzés 24 
Felügyeleti intézkedést tartalmazó végzés 15 
Egyéb végzések 10 
Végzések száma összesen 522 
Kiadott szakhatósági állásfoglalások száma 19 
Kisajátítási eljáráshoz vázrajz záradékolások száma 6 
  
Másodfokú döntések elleni jogorvoslatok  
Nem peres eljárásban másodfokú döntést helybenhagyó bírósági döntés 2 
Peres eljárásban másodfokú határozatot helybenhagyó bírósági döntés 5 
Peres eljárásban másodfokú határozatot hatályon kívül helyező és új 
eljárásra utasító bírósági döntés 

1 

 
A felsorolt első-, és másodfokú építésügyi hatósági feladatokhoz tartozó ügyekben a döntést a 
kérelem és mellékleteinek vizsgálata, az első fokú döntés felülvizsgálata, a már említett országos 
jogszabályok (Étv., OTÉK, Ket.) betartása mellett a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Tervnek való megfelelés ellenőrzését követően hoztuk meg.  
 
A jogorvoslati eljárás során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy az első fokú döntések 
többsége nem megalapozott. Ezért a másodfokon hozott döntések nagyobb része megváltoztató, 
megsemmisítő, valamint megsemmisítő és új eljárás lefolytatására utasító döntés. 
A jogorvoslati eljárás során tapasztalt tipikus hibák a következők voltak: 

• Az első fokú hatóság nem tisztázta eljárása során kellőképpen a tényállást. Mindössze az 
általa beszerzett bizonyíték alapján hozta meg a döntést. Nem vette figyelembe az ügyfél 
által benyújtott bizonyítékot és nem is indokolta meg annak mellőzését.  

• A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv nem kellően alapos, ezért nem bizonyít 
megfelelően. 

• Használatbavételi engedély kérelem elbírálása során az építési engedélytől eltérő építési 
munka fennmaradhatóságának vizsgálata nem alapos. A közérdek sérelmének vizsgálata 
nélkül hoznak döntést. 

• A meglévő építmények átalakítása során téves a kialakult állapot értelmezése. 
• Az első fokú hatóságok az új eljárás lefolytatása során nem veszik figyelembe a 

másodfokú hatóság döntésében foglalt iránymutatást, pedig az első fokú hatóságot köti a 
másodfokú döntés rendelkezése és indokolása. 

• Bejelentés köteles tevékenységnél nem történt meg a bejelentéssel egyidejű 
nyilvántartásba vétel.  

• Határidő túllépést tapasztaltunk több ügyben, ahol utasítottuk az első fokú hatóságot az 
eljárási illeték ügyfél számára történő visszafizetésére. 
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Az elmúlt 2013-as évben az első fokú építésügyi hatóságok tevékenységének ellenőrzése konkrét 
ügyek kapcsán valósult meg. 
A vizsgálat többek között az ügyintézési határidő betartására, az eljárási illeték visszatérítésére, 
az építési engedély kérelem mellékleteinek meghatározására, az engedély köteles építési munka 
jogszerű meghatározására, a használatbavételi engedély illetve tudomásulvétel jogszerűségének 
vizsgálatára terjedt ki.  

Tipikus hibaként kell megemlíteni, hogy az engedély kérelem mellékleteinél jogsértő módon 
olyan mellékleteket is kér a hatóság, amelyet jogszerűen nem kérhet. Továbbá megalapozatlanul 
tekinti a hatóság az engedélytől való eltérést engedélyköteles eltérésnek. (pl. tartószerkezetet 
érintőnek vél olyan eltérést, amely nem tekinthető engedélykötelesnek) 

Több esetben észleltük az ügyintézési határidő túllépését. 

A járási építésügyi hivatalok megalakulásával több esetben merültek fel hatásköri kérdések az 
építésfelügyeleti és építéshatósági ügyek intézése körében, amelynél többször kerestek meg az 
első fokú hatóságok az egyeztetés érdekében. Kezdetben a folyamatban lévő ügyek folytatásának 
hatásköri kérdése is több esetben nehézséget okozott. A felmerült kérdések rendezése 
megnyugtatóan zárult. 

A vizsgált ügyek kapcsán néhány esetben figyelemfelhívással éltünk a jogsértő gyakorlat 
megszüntetése érdekében, néhány ügyben felügyeleti intézkedést tettünk. 

A felügyeleti intézkedés során feltárt hiányosság megszüntetése érdekében utóellenőrzésként, a 
szükséges intézkedés megtételéről szóló tájékoztatást kértünk.  

Az ellenőrzés jogalapja: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdései; a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése.   

 
Építésfelügyeleti feladatok: 

 
2013. évben jelentős szervezeti és személyi változások történtek az építésfelügyeleti 
feladatellátás területén. A járások kialakulásával teljesen megváltozott körülmények között 
kellett folytatni az ellenőrzési tevékenységet. Fejér megyében 2013 év folyamán I. fokú 
építésfelügyeleti hatósági tapasztalatokkal rendelkező kolléga nem került a járási hivatalokhoz. 
Az I. fokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat zömmel az önkormányzatoknál korábban I. fokú 
építésügyi hatósági feladatokat végző kollégák látják el.    
Fentiek miatt az új kollégák képzése és továbbképzése intenzíven folyt az év folyamán. A II. 
fokú építésfelügyeleti hatóság elméleti és számítógépes szimulációs gyakorlati képzéseket tartott 
valamennyi az ellenőrzésekkel foglalkozó I. fokú kolléga részére. Ezeken a képzéseken az 
ellenőrzések folyamatát és a számítógépes rendszerek használatát ismerhették meg, és 
sajátíthatták el az új építésfelügyelők. Az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyveinek 
utólagos tartalmi ellenőrzései során tapasztaltak miatt több alaklommal kellett további elméleti 
és gyakorlati képzéseket tartanunk.  
 

Az elmúlt 2013-as évben az első fokú építésfelügyeleti hatóságok tevékenységének ellenőrzése a 
mindennapi kapcsolattartás és az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyveinek folyamatos 
figyelemmel kisérése és utóellenőrzése kapcsán valósult meg. 

A lefolytatott vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az építésfelügyeleti ellenőrzésekről 
felvett jegyzőkönyvek kitöltése nem volt megfelelő.  
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Már az alapadatok több esetben tévesen kerültek felvételre, a jegyzőkönyv megállapításait nem 
jól töltötték ki, és amennyiben eljárásra került sor a jegyzőkönyvekben erre vonatkozó 
információ nem került felvitelre.  

Amikor egy kivitelezés többszöri ellenőrzésére is sor került, nem volt utalás a jegyzőkönyvben 
az előző ellenőrzés tényére, valamint a megismételt ellenőrzés indokaira.   

Az építésfelügyeleti bírságok több esetben nem a ténylegesen fennálló jogsértő cselekmény miatt 
kerültek kiszabásra. A hatóságok a bírságolás során figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetést, 
mint kötelező szankcionálási formát. 

A nyilvántartások vezetése nem naprakész, a bírság befizetését igazoló irat feltöltése többször 
elmarad. 

Az észlelt hibák miatt többször megtartott elméleti és számítógépes szimulációs gyakorlati 
továbbképzéseket követően javulás volt tapasztalható a jegyzőkönyvek kitöltésében és 
alkalmazásában. 

A megalapozatlan döntések tekintetében megtettük a szükséges intézkedéseket. 

 
Építésfelügyeleti tárgykörben az alábbi döntéseket hoztuk  
Másodfokú helybenhagyó határozat 1 
Másodfokú megsemmisítő határozat 4 
Határozatok száma összesen 5 
Kijelölési kérelemre hozott végzés 3 
Felügyeleti intézkedést tartalmazó végzés 5 
Egyéb végzések 136 
Végzések száma összesen 144 
 
 
Részt vettünk a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési Bizottsága munkájában. 
Aktívan közreműködtünk az éves ellenőrzési terv összeállításában, valamint az abban 
meghatározott közös, összehangolt, komplex ellenőrzési feladatok végrehajtásában, segítve ezzel 
a különböző szakigazgatási szervek közös munkáját. 
 
Részt vettünk továbbá a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájában, tűzmegelőzési célú 
tájékoztatási, és felvilágosító tevékenységében, és éves munkatervének összeállításában. 
Segítséget nyújtunk a bizottság munkájához az építési, kivitelezési szakkérdésekben. 
 
Feladatot vállaltunk a Fejér Megyei Kormányhivatal által megvalósítandó TIOP-3.3.1/A-12/2-
2013-0008 kódszámú, „Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében” c. 
európai uniós támogatással megvalósuló projektben. A műszaki vezetői feladatokat látjuk el a 
beruházás megvalósítása során. A műszaki koordinációs feladatokban, dokumentumok 
összeállításában, szakértői egyeztetéseken veszünk részt a projektmenedzsmenttel és a 
konzorciumi partnerrel összehangolt tevékenység keretén belül. 
 
Örökségvédelmi feladatok: 
 
Az Osztály az alábbi örökségvédelmi hatósági feladatokkal rendelkezik 

• műemlékekkel kapcsolatos másodfokú építési engedélyezési eljárások 
• másodfokú örökségvédelmi engedélyezési eljárások 
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• másodfokú szakhatósági jogkör 
• elsőfokú szakhatósági jogkör (területrendezési hatósági eljárás)  
• véleményezési jogkör (megyei településrendezési terv) 

Az örökségvédelmi területen két fellebbezés érkezett. Az egyik ügyben a megalapozatlan döntés 
miatt a határozat megváltoztatásra került, a másik ügyben jogszabály-változás miatt az első fokú 
határozatot meg kellett semmisíteni és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasítani.  
2013-ban műemlékekkel kapcsolatos másodfokú építési engedélyezési ügyben, első és 
másodfokú szakhatósági jogkörben nem indult eljárás, illetve véleményezési jogkörünkben nem 
érkezett megkeresés. 
Jelentős volt a korábbi központi szerep következtében a nem megfelelő helyre benyújtott 
kérelmek, iratok száma, így majdnem 200 áttételre került sor.  
 
Egyéb feladatok 
 
2013. évben az örökségvédelem vonatkozásában az osztályon a hatósági tevékenységen túl az 
alábbi főbb feladatok jelentek meg:  

• 2013. júniusában a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szakmai 
munka vizsgálatához a megyére vonatkozó adatokat továbbítottuk a Belügyminisztérium 
megkeresésére.  

• 2013. júniusában a veszélyeztetett műemlékekkel kapcsolatos információkat gyűjtöttük 
össze a Belügyminisztérium megkeresésére.  

• A 2013-ban lezajlott árvíz következményeit mértük fel, és küldtünk róla jelentést 
júniusban és júliusban a Belügyminisztérium felé.  

• 2013. októberében a védetté nyilvánítási ügyhátralék feldolgozásához készítettünk 
felmérést a megyében védelemre javasolt 24 objektummal kapcsolatban.  

• Részt vettünk Belügyminisztérium által szervezett szakmai rendezvényeken és 
továbbképzéseken.  
 

Székesfehérvár, 2014. február 24. 
 

 
 

                                                                     
Fakász Tamás 
 hivatalvezető 

   


