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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi Hivatal feladatai 

 

1. Feladat- és hatáskörök 

 

A Kormányhivatal SZMSZ-ében a Hivatal részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett 

feladat- és hatáskörök elosztása a következők szerint történik: 

 

2. Az Állami Főépítészre vonatkozó feladatok: 

2.1. Kodifikációs feladatai tekintetében 

 

- Véleményezi a területrendezési terveket és településrendezési eszközöket, folyamatosan 

figyelemmel kíséri a területrendezési tervekben foglaltaknak a településrendezési tervekben való 

megvalósulását, továbbá állást foglal a településrendezési terveknek az országos és a megyei 

tervekkel való összhangjáról; 

- Véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési 

programokat és azok területrendezési tervekkel való összhangját. 

 

2.2. Koordinációs feladatai tekintetében 

 

- Közreműködik a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő területi feladatok 

ellátásában, illetve ellátja a területrendezéssel kapcsolatos térségi koordinációt; 

- Működteti és vezeti a területi építészeti-műszaki, településrendezési és területrendezési 

tervtanácsokat; 

- Kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal, szervezetekkel; 

- Felkérésre az önkormányzatok és a tervezők részére szakmai segítséget nyújt a 

területrendezési tervek és településrendezési eszközök elkészítéséhez; 

- Szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához; 
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- Az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és 

településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti, és 

szükség szerint koordinálja az önkormányzat terület- és településrendezéssel, valamint az 

építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését; 

- Elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális 

kialakítását; 

- Nyilvántartást vezet az önkormányzati főépítészek e feladatkörével összefüggő közérdekű 

nyilvános adatairól. 

 

2.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

- Ellátja a területrendezési hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat; 

- Hatásköri érintettség esetén első fokon területrendezési szakhatóságként közreműködik az 

előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, az előzetes konzultációban, valamint a villamosenergia-ipari 

építésügyi engedélyezési eljárásban; 

- Érintettség esetén a környezet védelméért felelős szerként közreműködik az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatban; 

- Ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ában 

meghatározott szakmai ellenőrzési feladatokat a településrendezési eszközök tekintetében. 

 

2.4. Egyéb feladatai tekintetében 

 

- Gondoskodik az önkormányzati főépítészi vizsgák lebonyolításáról, az önkormányzati 

főépítészek szakmai továbbképzéséről. 

 

 

3. Az Építésfelügyeleti Osztályra vonatkozó feladatok 

 

3.1. Kodifikációs feladatai tekintetében 

 

- Az építésfelügyeleti hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály módosító 

javaslatokat kezdeményez, amelyről tájékoztatja az illetékes minisztert. 

 

3.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

- Vezeti az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe utalt nyilvántartásokat; 

- Összeállítja a munka- és ellenőrzési tervet, teljesíti az építésfelügyeleti ellenőrzési terv szerinti 

feladatait; az ellenőrzési feladatai teljesítésében együttműködik a jogszabályban meghatározott 
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szakmai szervezetekkel. Közös ellenőrzéseket tart társhatóságokkal, szakmai kamarákkal és 

más építésfelügyeletekkel; 

- Jogszabályban meghatározottak szerint építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti 

hatósági intézkedéseket tesz; ennek keretében kapcsolatot tart a társhatóságokkal, a szakmai 

kamarákkal, szükség esetén szakértő, szakértői intézmény közreműködésével; 

- Építésfelügyeleti hatósági jogkörében - jogszabályban meghatározott szabálytalanság esetén - 

intézkedik a szabálytalan állapot megszüntetése iránt, építésfelügyeleti bírságot szab ki; 

- A felettes hatósághoz történő felterjesztésre előkészíti a fellebbezésekkel, felügyeleti 

intézkedésekkel kapcsolatos iratokat; 

- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben az illetékes miniszter szakmai irányítási 

feladatainak végrehajtásáról; 

- Lefolytatja az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentéssel 

kapcsolatos eljárásokat; 

- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, lefolytatja a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos 

építésfelügyeleti ellenőrzéseket és hatósági eljárásokat. 

 

 


