
Építésfelügyeleti hatósági intézkedések 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben 
meghatározott szabálytalanságok esetén a következő jogkövetkezményeket alkalmazza: 

a) figyelmeztetés, 

b) hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére, 

c) a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása, 

d) bírság megállapítása, 

e) a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése. 

 

Kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása: 

 Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel 
megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. 

 Súlyos szabálytalanságnak minősül 

a) a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő közreműködésének elmaradása, 

b) az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás 
vezetésének hiánya, 

c) ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a kivitelezési dokumentáció nélkül végzik, 

d) ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a 
telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának nyilatkozata (ha az építtető nem az építési 
tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, a kivitelezési 
szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, 
amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa az építési munkaterület átadás-
átvételét tudomásul veszi) hiányában kerül sor, 

e) ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének 
dokumentálása elmarad, 

f) fa lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
kötelező felelősségbiztosítás hiánya, 

g) ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet 

ga) az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de a helyi építési szabályzat 
megsértésével végzik, 

gb) 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése esetén az 
építtető arra vonatkozó nyilatkozatának hiányában végzik, hogy természetes személy és az 
építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi. 

 Súlyos szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 
kormányrendelet szerinti építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. 

 Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység 
folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 
közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy 

b) ha az építési tevékenységre vonatkozóan építési naplót kell vezetni és az építési 
tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik. 

 Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől 
számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban 
elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. Az építőipari kivitelezési tevékenységet tovább 
folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. 

 



Építésfelügyeleti bírság: 

 Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési 
folyamat résztvevőjével szemben a külön Kormányrendelet szerint megállapított építésfelügyeleti 
bírságot alkalmazza. 

 

Intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóság megkeresése: 

 Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a jegyzőkönyv, 
hivatalos feljegyzés, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések 
megtételét az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál. 

 Az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a szakági 
tervező,, az építőipari kivitelező (a továbbiakban együtt: szakmagyakorló) személy kötelezésekor 
és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a végleges döntése egyidejű megküldésével a 
szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. 

 


