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191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

az építőipari kivitelezési tevékenységről 

KIVONAT 

Lezárva 2014. június 28. 

 
I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A rendelet hatálya 

 
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő építtető, építészeti-

műszaki tervező (a továbbiakban: tervező), kivitelező, felelős műszaki vezető, tervezői művezető, 
építési műszaki ellenőr és az építtetői fedezetkezelő feladataira, 

c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési napló vezetésére, 
d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire, 

e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelező által 

nyújtott biztosíték kezelésének rendjére, 
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és 

adatszolgáltatásra, 
g) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra, 

h)2 az építészeti-műszaki tervezési (a továbbiakban: tervezési) és a kivitelezési szerződés 
kötelező tartalmi és formai előírásaira, 

i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra, 

j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére, 
k) az építőipari kivitelezési vállalkozások minősítéséhez szükséges adatszolgáltatásra. 

(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait - az antennák, 
antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével - a sajátos építményfajtákra és a 

műemlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. 

(3) E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra 
vonatkozó előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és 

a katonai célú építményekre nem kell alkalmazni. 
(4) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 

tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
 

II. Fejezet 
ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 
3. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést17 

a) üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén 
írásba kell foglalni, és 

b) - ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező között jön létre - a 17. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges. 

A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó 
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR#lbj2param
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(2) A kivitelezési szerződés tartalmazza 

a) az építtető, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező nevét vagy 

megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, 
valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, 

elérhetőségét és elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges 
naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ), 

b) a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy 

székhelyét, elérhetőségét, adószámát, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási 
számát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy 

megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 
c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-

szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi 
szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi 

mutatók) meghatározásával, 

d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési 
tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a 

tervezett kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a 
birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot), 

e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, 

a d) pontban foglaltak figyelembevételével szakaszait, 
f) annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, alvállalkozó 

igénybevételéhez nem járul hozzá, 
g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, 

h) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, 

i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére 

történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja, 
j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka díjának 

elszámolási módját, 
k) fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr, 

alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető 

megnevezését, 
l) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén 

annak rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében 
igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó 

választottbíróság elé terjesztik-e, 

m) az építtető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, 

n) ha az építtető a fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg 
kifizetését biztosítja, az előleg felhasználásának meghatározását és az előleg elszámolásának 

módját, 
o) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági, jótállási (a 

továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (a 

továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, 
felhasználásának lehetőségét, 

p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek a pótmunka 
fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki, 

q) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a 

továbbiakban: Fgyr.) szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősülő kivitelezési 
szerződés esetén 

qa) az Fgyr. szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és 
qb) az építtető kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a szerződéskötéstől 

számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését. 
(3) Az alvállalkozói kivitelezési szerződés - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - 

tartalmazza név, illetve megnevezés, adószám, lakcím, illetve székhely szerint rögzítve, hogy mely 

vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezővel kötött kivitelezési szerződés teljesítése érdekében kerül sor az 
alvállalkozói kivitelezési szerződés megkötésére, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése 

esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét. 
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(4) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a 

továbbiakban: Ptk.) a kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

(5) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia 
a) a közvetlen költséget, ennek keretében 

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

b) a fedezetet, ennek keretében 

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 
bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 

(6) Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott 
rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért 

felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. A 
kivitelezési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért 

felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban 

meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni. 
(7)  

(8) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerződéses ár esetén és akkor számolható 
el, ha a vállalkozó kivitelező a szerződés alapját képező beárazott tételes költségvetési kiírással 

bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt. 

(9) A kivitelező - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki 
szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát 

köteles elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a 
pótmunka ellenértéke számolható el. 

(10) A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés 
teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális 

örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, 

hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a vállalkozó kivitelező feladata. 
(11) A megrendelő vállalkozó kivitelezőnek haladéktalanul tájékoztatni kell az általa vállalt 

kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő alvállalkozó kivitelezőt arról, ha a kivitelezési 
tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke. 

(12) Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek 

minősül és az építtető nem tett (2) bekezdés q) pont qb) alpontja szerinti nyilatkozatot, akkor a 
vállalkozó kivitelező a teljesítést a szerződés megkötésétől számított 14. napot követően kezdi 

meg. E bekezdés vonatkozásában üzlethelyiségnek minősül különösen a vállalkozó kivitelező 
valamint a nevében vagy képviseletében eljáró személy székhelye, telephelye, fióktelepe vagy 

irodája. 

4. § Amennyiben a 17. § (2) bekezdésnek megfelelően építtetői fedezetkezelő 
közreműködésére kerül sor, a kivitelezési szerződés a 3. § (2) bekezdésben foglaltakon túl 

tartalmazza 
a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár 

esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus 
elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a képviseletében eljáró személy 

NÜJ-ét, 

b) a fedezetkezelői számla adatait, 
c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla 

felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére, 
d) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének - összeg szerint meghatározott - 

igazolt forrását, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezését, 

felhasználásának módját, ideértve az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek nyújtott, saját vagy 
egyéb forrásból származó előleget is, 

e) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, biztosításának 

formáját, célját, felhasználásának lehetőségét, 
f) a fővállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt 

kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása 

kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges, 
g) mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített 

részletes adatait kinyomtatva. 



4 / 18 
 

4/A. § Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő 

közreműködésére kerül sor, az alvállalkozói kivitelezési szerződés a 3. § (3) bekezdésében 

foglaltakon túl tartalmazza 
a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár 

esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus 
elérhetőségét, 

b) a fedezetkezelői számla adatait, 

c) mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített 
részletes adatait kinyomtatva. 

5. § (1) A vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és 39/A. §-ában 
meghatározottak szerint folytathatja. 

(2) Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése 
akkor folytatható, ha 

a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet), 

b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és 
c) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat 

megtartják. 
(3) Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően 

több fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A kivitelezési szerződésben 

foglaltak szerint a fő- és az alvállalkozó kivitelező az építési-szerelési munka folytatására 
alvállalkozót és további alvállalkozó kivitelezőt vehet igénybe. 

(4) Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet a 
szerződés szerint átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az 

építési területet a megrendelő vállalkozó kivitelező adja át. 
(5) Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az 

elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a (4) bekezdés 

szerinti átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni 
kell. 

(5a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett 
telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező 

részére történő, (4) bekezdés szerinti átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának 

külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia. 
(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem 

adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem 
kezdhető meg. 

(6) Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket 
meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő építőipari kivitelezési tevékenység 

megkezdésekor - a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények 
kivételével - az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell 

tüntetni 
a) az építtető nevét, megnevezését, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az 

építési engedély számát, 
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, 

d) a tervező nevét, megnevezését, 
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és 

elérhetőségét, 

f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási 
számát és névjegyzéki jelét. 

III. Fejezet 
AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁNAK 

RÉSZTVEVŐI 
Résztvevők 

6. § Az építtető, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt 
is), a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki 

ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és 
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egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban együtt: az építőipari kivitelezési tevékenység 

résztvevői) kötelesek együttműködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében. 

 
Az építtető 

 
7. § (1) Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához 

szükséges engedélyek jogosultja. 

(2) Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottakon túlmenően az építtető feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

megszerzése, szerződések megkötése, 
b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására 

tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása, 
c) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről való 

gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, 

d) a vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról 
szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől - a felek eltérő megállapodásának hiányában - 

számított legkésőbb három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének 
elvégzése és bejegyzése az építési naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy 

építési műszaki ellenőr egyébként nem kerül megbízásra, 
e) az építési napló ellenőrzése, 

f) a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való 

részvétel, 
g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, 

h) a 17. § (2) bekezdés szerinti esetben gondoskodni az építtetői fedezetkezelő 
közreműködéséről, 

i) a 16. § (3) bekezdés p) pontja esetében a teljesítésigazolás kiállítása és a fővállalkozó 

kivitelező által számlázható összeg meghatározása, továbbá ezeknek - a fővállalkozó kivitelező által 
megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől számított, szerződésben meghatározott, de 

legfeljebb tizenöt munkanapon belül - a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő 
közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése, 

j) a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a kivitelezési 

szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének 
rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő 

szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére. 
(3) Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a 

(2) bekezdésben meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott 
feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg. 

 
A tervező 

 
9. § (1) Az építtető, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a 

jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési 
szerződést köt. 

(2) A tervezési szerződés tartalmazza 
a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési 

tevékenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és 

minőségi mutatók) meghatározásával, 
b) a teljesítési határidőket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is), 

c) a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és 
határidejét, 

d)  
e) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is 

történő átadási kötelezettségét. 

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a vállalkozási és az Étv.-nek a 
tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
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(4) A tervező a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, 

engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési 

dokumentációt készít. 
(5) A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít, amely tartalmazza 

a) a tervezett építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, 

ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 

b) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, 
c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői 

jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, 
d) annak kinyilvánítását, hogy 

da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen 
az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos 

településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 

db) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás 
vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 

dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
dd)  
de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, 

e) a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot, továbbá 
f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a 

kivitelezési dokumentáció eltér. 
(6) A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró lapján a 

névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja. 
(7) A tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített 

kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. 

(8) A kivitelezési dokumentációt a tervező, szerződésben meghatározottak szerint felhasználás 
céljából az (1) bekezdés szerinti szerződő fél birtokába adja. 

(9) Aki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört 
együtt - külön jogszabály szerint szabályozott - beruházási tanácsadó címen láthatja el. 

(10) A tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az építési 

engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt műszaki teljesítményeket 
- az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező építési 

termékek kiválasztásával teljesíti. 

 
Összeférhetetlenségi szabályok 

A kivitelező 
 

12. § (1) Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha 
a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre 

vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és 
b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. 

(1a) A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési 

tevékenységet végezhet 
a) amelyhez 

aa) - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az építőipari 
kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, 

munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel, 

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú 
és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - vele tagsági, munkavállalói vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással, 
ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel, 

ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció az 

építési munkaterületen rendelkezésre áll, és 
ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót megnyitották és az 

előírásoknak megfelelően vezetik, 
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b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre áll 

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

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély vagy 
tudomásul vétel, 

c) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói kivitelezési szerződés 
esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel a 3. § (1)-(3) bekezdése szerint írásban szerződést 

kötöttek, és 

d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. 
(2) A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében 

foglaltakon túlmenően: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó kivitelező 

esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület átvétele, annak szükség 
szerinti lőszermentesítése, 

b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, 

c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 
folyamatos vezetése az építési naplóban, 

d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak 
rendelkezésre állnak-e, 

e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti 

értékek megőrzése, 
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik 

a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési 
napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

g) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a 
tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése, 

h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek 

teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, 
i) a kivitelezési szerződés szerint a kivitelezési munkaterület visszaadása az építtetőnek, 

alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek, 
j) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 

k) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 

l) fővállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás esetén az 
építtető által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti 

teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint építtetői fedezetkezelő 
közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, 

m) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység 

megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele - legkésőbb a 
kivitelezési tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezelő által internetes alapon működtetett 

alvállalkozói nyilvántartásba, 
n) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő 

szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további 
vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok 

építési naplóban történő rögzítése. 

(2a) Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel 
meg az építési műszaki ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás 

szerkezetrészhez kapcsolódó további munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el. 
(3) A kivitelezőnek 

a) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos költségeit 

annak elszámolása esetén az építtető köteles megtéríteni, 
b) az építtető köteles megtéríteni a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

kötelezettségének elmulasztása esetén a szükségessé váló építési tevékenységek költségeit, 
c) a (2) bekezdés n) pontjában és a (2a) bekezdésben meghatározott kötelezettségei 

elmulasztása esetén a későbbi ellenőrzések során szükségessé váló építési tevékenységek 
költségeit viselnie kell. 

(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a fővállalkozó kivitelező feladata 

a) ha az építtető nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezők kiválasztása, 
b) az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 

összehangolása, 
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c) az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló vezetése. 

(5) A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a 

felelős műszaki vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó 
kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni. 

(6) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint folyik, és építési 
napló vezetési kötelezettség áll fenn, az építési naplót a felelős műszaki vezető vezeti. 

 
A felelős műszaki vezető 

 
13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - a (8) bekezdésben 

foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja. 
(2) A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési 

szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének 
irányítására terjed ki. 

(3) A felelős műszaki vezető feladata: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, 

közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) 
engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és 

az egészségügyi előírások betartatása, 
e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének 

ellenőrzése, 
f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, 

h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az 
építési naplóban történő feltüntetése, 

i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet 
szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 

j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a 

felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó - 14. § szerinti tartalmú - nyilatkozat 
megtétele, 

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 
közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza 
la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés 

időpontját, 

lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 
lc) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt 

számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 
m) az alvállalkozói teljesítésigazolás 

ma) kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 

mb) rögzítése az építési naplóban, 
az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha 

szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, 
szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül, 

n) értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget arról, hogy az 
építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket, 

o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban 
meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék 

kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése, 
p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban 

megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű 

helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével. 
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(4) A felelős műszaki vezető természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség 

szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való 

megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az építési naplóba 
be kell jegyeznie. 

(5) A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az (1)-(4) bekezdésben 
meghatározottakon túlmenően 

a) az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági 

felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, 
tevékenységük összehangolása, 

b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján. 

(6) A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelezőnek 
gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési 

tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő - külön jogszabály szerinti jogosultsággal 

rendelkező - személy felel. 
(7) A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-

szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő - külön jogszabály szerinti - 
képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat. 

(8) Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan - építési engedélyhez nem 
kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek 

teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót. 
14. § Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek 

befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az építési napló 
összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy100 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint 
b) az 1. melléklet szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) 

tervdokumentációnak megfelelően, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti 

előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, 

környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, 
d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek megfelel, 
e) a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-

műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés 

esetén az eltérés felsorolásával és szükségességének ismertetésével, 
f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen 

biztosított, 
g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 

jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység 
befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

 
A tervezői művezető 

 
15. § A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) 

bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet. 

 

Az építési műszaki ellenőr 
 

16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési 
engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, 

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy 

tárgyát képezi, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR#lbj100param
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d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy 

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre. 

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti 
és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 

kivitelezési dokumentáció betartását. 
(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - 

az építési műszaki ellenőr feladata: 

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak, 
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-
műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, 

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és 
egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele az építtető részére, 

g) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további 

vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges 
intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, 

h) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 
j) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 
o) teljesítésigazolás 

oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, 

ob) rögzítése az építési naplóban 
a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés 

vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben 
meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül, 

p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása, 

q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése 
esetén az eltérés indoklása és 

r)  
s) a 13. § (3) bekezdés o)-p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése. 

(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési 
műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy 

az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó 

kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a 
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság 

rendelkezésére álljanak. 
(4a) Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló 

kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás 

végszámla kiegyenlítéséig tart. 
(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 

teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban igazoltan - 
haladéktalanul értesíteni. 

(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés 
tartalmazza: 

a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, 

továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és 
elérhetőségét, 
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b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és 

elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét, 

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, 
cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), 

adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 
d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és 

befejezési időpontját, 

e) az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti 
kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, 

f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét, 
g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén 

kívüli további feladatait és felelősségét. 

 
Az építtetői fedezetkezelés és az építtetői fedezetkezelő 

 
17. § (1) Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött 

kivitelezési szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő. 

(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz 
kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre 

a)  
b) a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt 

meghaladó - (3) bekezdés szerint számított - értékű építőipari kivitelezési tevékenység 

megvalósítása esetén. 
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházás, építőipari kivitelezési tevékenység 

értéke 
a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a 

továbbiakban: Épbír.) szerint számított építményérték vagy 

b) az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység végzésére 
vonatkozó fővállalkozói kivitelezési szerződésben megállapított, általános forgalmi adó nélkül 

számított kivitelezési érték, 
amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtető által, azonos vagy egymáshoz 

kapcsolódó földterületen, az azonos rendeltetésű vagy a rendeltetésében egymáshoz szorosan 

kapcsolódó olyan új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési 
tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül megkezdődik. 

(4) Az építtetői fedezetkezelői feladatokat 
a)  
b) a (2) bekezdés b) pontja esetében - az építtető és fővállalkozó kivitelező választása szerint - 

a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy fizetési számla vezetésére jogosult 

pénzforgalmi szolgáltató 

látja el. 
(5)  

(6) Az építtető köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői szerződést kötni. 
(7) Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől 

- a (8) bekezdés és a 20. § (6) bekezdés szerinti eset kivételével - az építőipari kivitelezési 

tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáig 
terjed. 

(8) A fedezetkezelői szerződés megszűnik, 
a) ha a fővállalkozó kivitelező - több fővállalkozó kivitelező esetén, valamennyi fővállalkozó 

kivitelező - vagy az építtető 
aa) az építőipari kivitelezésre vonatkozó kivitelezési szerződést felmondja, 

ab) az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység 

ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette 
és 

ac) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a 
fővállalkozó kivitelező felé elszámolt, vagy 
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b) a 17. § (4) bekezdés b) pont szerinti esetben, ha az építtetői fedezetkezelő a hatvan napon 

túl lejárt követelése miatt vagy a fedezet - fedezetkezelői szerződésben meghatározott időn túli - 

rendelkezése alá helyezésének hiánya miatt 
ba) felmondja a fedezetkezelői szerződést, 

bb) a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a 
fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette, és 

bc) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a 

fővállalkozó kivitelező felé elszámolt. 
(9) A (4) bekezdés a) pont szerinti esetben a fedezetkezelői szerződés tartalmazza: 

a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, 
pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, 

címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 
b) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, 

pénzforgalmi számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 

c) az építtető által - az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan - alkalmazott vagy 
megbízott építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát és névjegyzéki jelét, 

d)1 az építési beruházás meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét, helyét, 
a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, a kivitelezés 

szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét, 

e) az építtetői fedezetkezelőnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és 
jogait, 

f) a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását, hogy a 
fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési jogát, 

g) a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a kivitelezési szerződésben meghatározott - 
biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetőségét, 

h) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét és megfizetésének biztosítékait, 

i) a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat mértékét, 
j) az építtetői fedezetkezelő jogszabályi előíráson túlmenő feladatait és felelősségét, 

k)  
l)1 az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e rendeletben 

meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolást és az 

ez alapján - számla, vagy számlával azonos tekintet alá eső számviteli bizonylat (a továbbiakban 
együtt: számla) ellenében - a fővállalkozónak (alvállalkozónak) történő pénzügyi teljesítést, 

m) az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait, 
n) annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköző 

számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő nem köteles a teljesítést 

elfogadni, és az építtető ebből származó káráért az építtetői fedezetkezelő nem felel, 
o) az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, 

ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési kötelezettségből származó szabályokat 
is, 

p) az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását, 
q) a szerződés hatályát, 

r) az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának 

ütemét, 
s) a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára vonatkozó 

szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét, 
t) az államháztartás központi alrendszereiből biztosított forrás felhasználása esetén a forrást 

rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezését. 

(10) A (4) bekezdés b) pont szerinti esetben a fedezetkezelői szerződés tartalmazza a (9) 
bekezdés a) és c)-t) pontjában foglaltakon túlmenően az építtetői fedezetkezelő megnevezését, 

cégjegyzékszámát (a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, fizetési 
számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét. 

(11) Az építtető a kivitelezési szerződést a szerződés hatályának beálltát követő öt munkanapon 
belül, a kivitelezési szerződés módosítását a módosítás megtörténtét követő öt munkanapon belül 

megküldi az építtetői fedezetkezelő részére. 

(12)  
(13) Az építtetői fedezetkezelés díját az építtető köteles megfizetni. 

(14) Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint felel. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR#lbj134param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR#lbj139param
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(15) Az építtetői fedezetkezelő köteles megőrizni a tevékenysége körében tudomására jutott 

védett adatot, valamint köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről. 

(16)144 
17/A. § (1) A 17. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az építtetői fedezetkezelés havi 

alapdíját - az ugyanazon közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás 
fedezetkezelési feladataira együttesen - az építési beruházás értéke alapján a 7. melléklet szerint 

kell megállapítani. 

(2) Az építtetői fedezetkezelés díja az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben a fedezetkezelési 
szerződésben meghatározott összeg. 

(3) A kivitelezési szerződésben vállalt kötelezettségek nem szerződés szerinti teljesítéséből 
származó, az építtetői fedezetkezelőt érintő többletköltségek díját a fedezetkezelői szerződésben 

kell rögzíteni. 
17/B. § Az államháztartás központi alrendszereiből a forrást biztosító elkülönítésére a 

Kincstárnál építtetői fedezetbiztosítási számlát nyit. 

17/C. § 
18. § (1) Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység 

szerződés szerinti ellenértékének megfelelő - a fedezet forrásaként figyelembe vehető - fedezet a 
kivitelezési szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. 

(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, 

pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. A kivitelezési szerződésben a hitel 
vagy pénzkölcsön összegét hitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegét 

támogatási döntéssel szükséges igazolni. 
(3) A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb a kivitelezési szerződés hatályának 

beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles a kivitelezési szerződésben meghatározott kivitelezési 
szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti 

ellenértékének fedezetét - ami a fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi 

eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az 
építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni. A fővállalkozó kivitelező köteles - ha 

az építtetővel a kivitelezési szerződésben rögzítve kikötötték - az általa vállalt biztosíték összege 
felett az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezését biztosítani. 

(4) A (3) bekezdés szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidőre 

történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszköz 
a) az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír, 

b) a tőke és hozamgarantált átruházható értékpapír, 
c) olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezeléséről és 

tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly 0%, 

d) az építőipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési előirányzat, 
e) uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatási szerződés, 

f) hitel- vagy kölcsönszerződés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott, 
visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg, 

g) hitelintézet által nyújtott garancia, vagy 
h) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény 

lehet. 

(4a) Az európai uniós vagy költségvetési forrásból történő támogatás esetén a támogatás 
folyósítása a fedezetkezelői számlára akkor történhet, ha 

a) a támogatási finanszírozásának módja szállítói finanszírozás, 
b) a támogatás számlák kifizetéséhez kapcsolódik vagy 

c) előleg folyósítására kerül sor. 

(4b) A (4a) bekezdés a) pontja esetén a szállító kifizetése a fedezetkezelői számla 
közbeiktatásával, az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezések szerint történik. 

(4c) Az építtetői fedezetkezelő a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülését a (4) bekezdésben 
felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében az általa közzétettek szerint vizsgálja. Az ellenérték 

fedezetének építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezését 
a) a (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési előirányzat, és a (4) bekezdés e) pontja 

szerinti hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb a kivitelezési szerződés 

szerinti fizetési határnapot megelőző 30. napig az építtetői fedezetbiztosítási számlára történő 
utalással, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR#lbj144param
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b) a (4) bekezdés e) pontja szerinti uniós forrásból származó pályázati támogatás esetén 

legkésőbb a számlán szereplő fizetési határidőt megelőző 30. napig a fedezetkezelői számlára 

utalással 
kell teljesíteni. 

(5) A fedezetkezelői számlán elkülönítetten kell elhelyezni 
a) az építtetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel biztosított 

részét, 

b) a kivitelezőnek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített összegét. 
(6) Ha az építtető nem helyezi az előírt határidőre a fővállalkozó kivitelező teljesítésének vagy 

részteljesítésének szerződés szerint fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá és az 
építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység folytatását nem állította le, a fővállalkozó 

kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtető a 
felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, a 

fővállalkozó kivitelező jogosult az építtetővel kötött kivitelezési szerződést felmondani, vagy a 

teljesítési határidőt a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése 
miatt felmerült költségeinek építtető általi megtérítése mellett. 

(7) A fővállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot 
a)  
b) a 17. § (2) bekezdés b) pont szerinti esetben a kivitelezési szerződésben meghatározott 

biztosítéknak a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével 
teljesítheti. 

(8) Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról kizárólag 
a) a fedezetkezelői szerződésben meghatározott fővállalkozó kivitelezői fizetési számlára, 

engedményezés esetén a fővállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára, 
b) annak az alvállalkozó kivitelezőnek a fizetési számlájára, akinek a fedezetkezelő a 20. § (5) 

és (6) bekezdése szerint visszatartott összeget köteles kifizetni, engedményezés esetén az 

alvállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára, 
c) az építtető fizetési számlájára vagy 

d) az építtetői fedezetkezelő fizetési számlájára 
teljesíthet kifizetést. 

19. § (1) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az alvállalkozó kivitelezők 

nyilvántartása elektronikus formában, a fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező 
alvállalkozói nyilvántartásban történik. Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozó kivitelező védelmét 

szolgáló, 20. § (4) bekezdés szerinti visszatartást illetve a 20/A. § (1) bekezdése szerinti 
elkülönítést kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban az adott szakaszhoz rögzített fő- illetve 

alvállalkozó kivitelezők javára az adott szakasz vonatkozásában rendelkezésre álló fedezet illetve 

megrendelő vállalkozó kivitelező vállalkozói díja erejéig gyakorolja olyan módon, hogy az 
időrendben korábban rögzített fő- illetve alvállalkozói követelések megelőzik a későbbit. 

(1a) Az építésügyért felelős miniszter által biztosított - az elektronikus építési napló mellékletét 
képező - elektronikus alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az építtetői fedezetkezelő internetes 

formában kezeli. Ennek keretében a fővállalkozói szerződés elektronikus építési naplóban rögzített 
adatainak ellenőrzését követően megnyitja a szerződés szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói nyilvántartást, figyelemmel kíséri a teljesítésigazolás 

kiadását, valamint az ellenérték kifizetését. 
(1b) Ha az építtetői fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan vállalkozó kivitelező vesz részt a 

fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési tevékenység folytatásában, aki vagy amely 
vonatkozásában az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, 

haladéktalanul értesíti az területileg illetékes építésfelügyeleti hatóságot. 

(2) A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 
esedékes számlája kiegyenlítéséből - az (5) bekezdés kivételével - köteles visszatartani 

a) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - a 
teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő 

összeg, 
b) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - 

amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói 

nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - 
megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített 

ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg 



15 / 18 
 

kifizetését. 

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a megrendelő vállalkozó 

(fővállalkozó) kivitelezői teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - 
ellenértékének összegéig terjed. Ha a megrendelő vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező teljesítésének 

(részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő vele szerződött 
alvállalkozók követelése meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a 

túllépés tényét és összegét. 

(4) A (2) bekezdésben előírt, a vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozó kivitelezőre 
egyaránt vonatkozó kifizetésből történő visszatartás következtében, a 20. § (4) bekezdése szerinti 

kifizetésből történő visszatartás miatt a fővállalkozó kivitelező javára keletkező - a visszatartás 
mértékével azonos, építtetővel szembeni - követelés átszállását eredményezi annak 

a) az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de 
részére határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn, 

b) a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatóval szemben 

ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartalmát vitató alvállalkozó nem igazolja a 
harminc napos felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a 

vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy 
c) a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a javára - a 

harminc napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogerős 

döntés, vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik. 
(5) Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a (2) bekezdés 

szerinti visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a 
vállalkozó kivitelezőnek, akinek a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában 

a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelező részt vett, nem kell visszatartania a 
kifizetésből azt a ki nem egyenlített alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás 

alá vont alvállalkozó számlájának kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani. 

(6) A vállalkozó kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a (4) bekezdés szerinti 
követelés-átszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelező kivitelezési 

tevékenységében részt vevő minden alvállalkozó kivitelezőnek közvetlenül kell a követelését a 
felszámolási eljárás alá vont vállalkozó kivitelezővel szemben érvényesítenie. 

 
bekezdése, vagy 20. § (6) bekezdése szerinti befejezését követő harminc napig kíséri  

 
V. Fejezet 

 
ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

 
Az építési napló 

 
24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött 

építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. 
(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 

vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben 

tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-
szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. 

tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 
(3) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -

bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, - a (4) bekezdés kivételével - az 
építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a 

továbbiakban: e-építési napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 

(4) A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az 
előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket - az építési napló vezetési 

kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés 
hiányában - a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős 

miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési 
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Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint 

továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni. 

(4a) Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a 

tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell 
jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § 

(8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell 

tenni. 
(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, 

illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 
24/A. § (1) Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési 

tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik 
azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 

körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű 

teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 
(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót 

a) az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a 16. 
§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint 

b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős 

műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 
(3)  

(4) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus építési napló melléklete a 
fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás. 

(5) Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 
a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét, 

b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét. 

 
Felmérési napló 

 
28. § (1) Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - az építési 

napló mellékleteként - a kivitelező a 3. melléklet szerinti tartalommal felmérési naplót vezet, ha az 

építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének 

elszámolási alapjául. 
(2) Nem kell felmérési naplót vezetni, ha 

a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből 
megfelelően megállapítható, 

b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, 
vagy 

c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások 

tartalmazzák. 
(3) A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-építési napló része. 

 
Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy 

tudomásulvétel megkérése 
 

33. § (1) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, 
hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az 
építési munkaterületet, továbbá átadja 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 5. mellékletnek megfelelő 

tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 
b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő 

módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 
c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 
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d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető 

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 

vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési dokumentáció 

tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a 
beszállítók - a saját tevékenység ellátáshoz dokumentumok átadásával - kötelesek együttműködni. 

(3) Az építési munkaterület átadás-átvétele során a fővállalkozó kivitelező - az (1) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően - az építtetőnek átadja 
a) az őt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, 

b)  
c) a jótállási dokumentumokat, 

ca) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
cb) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

cc) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 

cd) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 

cf) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
cg) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 

ch) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi tervet. 
(3a) A fővállalkozó az (1) és (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok építtető 

számára történő átadását az e-építési naplóban történő rögzítéssel teljesíti. 
(4) A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges 

mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és módon az 
építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára - a munkaterület 5. § (4) bekezdése 

szerinti átvételétől az (1) bekezdés szerinti átadásáig, ennek hiányában a használatbavételi 

engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi hatóság általi tudomásul vételéig - kellő 
alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, 

építményrész tulajdonosával szemben is. 
(5) Az alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és 

jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően az alvállalkozó 
kivitelező átadja a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az építési munkaterületet. 

(6) A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, 
építmény, építményrész tulajdonosával szemben megillető, (4) bekezdés szerinti birtoklás jogára 

az alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat a munkaterület 5. § (4) bekezdése szerinti átvételétől az e 

§ (5) bekezdése szerinti átadásig vagy ennek hiányában a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának 
(4) bekezdés szerinti fennállásáig. 

(7) Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési 
munkaterület (1) bekezdés szerinti átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó 

kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását 
kezdeményezheti. 

 

2. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 
Az építési napló 

 
3. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

A felmérési napló vezetésének szabályai 
 

a) A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség esetén 
vázrajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az idomtervre és a 

méretkimutatásra, illetve a naplóbejegyzésre történő hivatkozás feltüntetésével. 

b) A felmérési naplóban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszámításához szükséges 
idomrajzokat, metszeteket, méreteket áttekinthetően kell berajzolni, és az ábrákat követően kell a 

naplóban a részletes számításokat elvégezni és az elvégzett mennyiségeket kimutatni. 
c) A felmérési naplót a felmérésekkel párhuzamosan kell vezetni. 
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d) Az egyes építmények felmérési adatait elkülönítve, főbb szerkezeti elemenként csoportosítva 

kell vezetni. 

e) Minden felmért adat bejegyzésénél külön sorban kell feltüntetni (esetleg az építményre, 
építményrészre hivatkozással) a munkanemet (pl. I. földmunka), majd a következő sorban a kelet 

és szint adatát, vonalas építkezésnél a szelvényszámot, a költségvetési (pótköltségvetési) 
tételszámot (naplóoldalszámot), amelyre a bejegyzendő adatok vonatkoznak. A hivatkozási szám 

után címszószerűen be kell írni a felmért tétel megnevezését (pl. földkiemelés III. o.). 

 
5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

I. ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
az építési tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  
a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 


