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Tisztelt Igazgató Asszony!

Az építőipari jogszabályváltozást érintő kérdésekre, az alábbi tájékoztatást adom.
1) Zórándy Míklós úr kérdésére
1) Ügyféli kör megállapítása építési engedélyezési eljárásában :
Nincs a hatályos szabályozásban és nem is lehet taxatív felsorolni, hogy az egyedi hatósági
ügyekben, ki az ügyfél. Az ügyféli kört minden eljárásban - az eljárás folyamán végig, azaz
minden eljárási cselekménykor, döntéshozatalkor - egyedileg kell vizsgálnia és
meghatároznia az eljáró hatóságnak.
Egy példán bemutatva:

A hiánypótlási felhívás is hatósági döntés, mely esetében az ügyféli kör csupán a
kérelmezőből áll, mert rá állapít meg kötelezettséget, és az ő jogos érdekét érinti az
ügy. Ez esetben csak a kérelmező értesül a hiánypótlási felhívásról, és bár önálló
fellebbezéssei nem támadhat ja meg, de a kéreime tárgyában hozott érdemi döntés - pl:
építési engedély elutasítása - elleni fellebbezésben a hiánypótlási felhívással
kapcsolatosan is élhet jogorvoslattal. A többi, építési engedély elutasításáról
ügyfélként értesülő az elutasító döntés ellen igen, de a hiánypótlásról szóló döntéssel
szemben nem fellebbezhet.

Az ügyféli kör megállapításának törvényi alapja a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15.§
(1) bekezdés szerinti ügyfél fogalom, ettől eltérés re a Ket. nem ad felhatalmazást, tehát ez
építésügyi engedélyezési eljárásban is ezt kell alkalmazni. Törvény vagy kormányrendelet
csak azok körét határozhat ja meg, akik külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősülnek, illetve
akik ügyféli jogállását kötelező megvizsgálnia a hatóságnak.
Tehát az Ön által beidézett, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 4.§-ban leírtakat kiegészítő szabályként kell alkalmazni.

2) Az ügyfelek bármelyike lehet ellenérdekű ügyfél. Az ellenérdek az eljárás tárgyával illetve
a hatóság döntésévei szemben állhat fenn.
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pl: Lehet ellenérdekelt az ingatlan bármelyik társtulajdonosa a tervezett építési
tevékenységgel szemben, melynek nem ő a kérelmező-építtetője, de ellenérdekelt ügyfél lehet
a kérelmező is, a hatóságnak a kérelmét elutasító döntésévei szemben.
Figyelembe kell venni továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 531C § (7) bekezdését is, mely szerint:
,,(7) Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor
gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott
b "e.

3) A Ket. 15.§ (6a) bekezdés szerinti 6 hónapos jogvesztő határidő értelmezéséről:
A Ket. 15.§ (6a) bekezdés szerint:
" (6a) Törvény előírhatja, hogy a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és

végrehajthatóvá válásától számított, a törvényben meghatározott, legalább hat hónapos
határidőn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. Ebben az esetben a határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. "

Az Étv. 531C. § (11) és (12) bekezdése élve a Ket fenti felhatalmazásával előírja, hogy:
,,(ll) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárást lezáró döntésének jogerőre

emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapot követően új ügyfél nem
vehet részt az eljárásban.

(l2) Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel
tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és afellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó
jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. "
Ezen rendelkezés az eljárást lezáró döntés - pl: építési engedély - jogerőre emelkedését és
végrehajthatóvá válását követően az ügyfélkör további bővülésnek kíván határt szabni, 6
hónapos jogvesztő határidővel. Nem az engedély kiadásakor már ismert és értesített
ügyfeleknek áll további 6 hónap a rendelkezésére, hogy fellebbezzenek.
Eddig nem korlátozta jogszabály azt, hogy ha jogszerűen, engedéllyel már megkezdtek egy
építkezést, akkor egy újabb ügyfél már ne kérhesse az ügyféli jogállásának megállapítását,
akár évekkel az építési engedély kiadását követően, vagy akár a használatbavételt követően is.
Az ügyfélkör utólagos bővülése azzal jár, hogy az építési engedély elveszteti a már
meg szerzett alaki jogerejét, mert az újabb ügyfelet is értesíteni kell az engedélyről, számára is
biztosítani kell az ügyféli jogokat, így a jogorvoslati lehetőségeket is.
Az új szabályozás a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az építési engedélyt kiadták, és arról
értesült a hatóság által meghatározott ügyfélkör, akkor az értesített ügyfelek (15 napon belül)
fellebbezéssel illetve bírósági keresettel élhetnek ellene. De, ha a kiadott engedély (
függetlenül attól, hogy volt ellenejogorvoslati kérelem vagy sem) már jogerőre emelkedett és
végrehajthatóvá vált, akkor ezt követően újabb ügyfél 6 hónap elteltével már nen jelentkezhet
be az építési engedélyezési eljárásba, azaz az ügyfélkör az építési engedély tekintetében már
nem bővülhet. Mindez nem jelent korlátozást a jövőre vonatkozóan, azaz a későbbi eljárási
cselekményekkor, pl használatbavételkor az ügyfélkör bővülhet új ügyfelekkel, ha az
indokolt, de csak a használatbavételről hozott döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válását
követő 6 hónapon belül.

II) Rózsa Edina kérdésére
1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Épkiv.) hatályos 33. § (1)-(2) bekezdése szerint:
,,33. § (l) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását, valamint az e rendeletben meghatározott esetekben az építtetői
fedezetkezelői elszámolás és az építési műszaki ellenőri teljesités igazolás, továbbá a
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a
fővállalkozó kivitelező az építtető birtokába adja az építményt, épitményrészt, továbbá átadja
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a)
b) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó 5. mellékletnek

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

módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt,
d) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját,
e) ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, és
j) minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára

a használatbavételi engedély 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. "
A fenti szabályozás a fővállalkozói szerződés teljesítésének szakaszaiból a befejezést jelentő
munkaterület visszaadását közvetlenül megelőző folyamatot és az ehhez kapcsolódó
kötelezettségeket tartalmazza. A fővállalkozó kivitelező vonatkozásában nevesített
dokumentumátadási kötelezettség teljesítésében kötelesek közreműködni a kivitelezésben
résztvevő alvállalkozók és a beszállítók. Az alvállalkozói szerződés hasonló szakaszára
vonatkozóan a kormányrendelet nem mondja ki ezen előírások alkalmazását és nem tartalmaz
más szabályozást sem. Erre tekintettel álláspontom szerint a Ptk. 396. § (3) bekezdést
rendelkezését kell irányadónak tekinteni, me ly szerint:
,,(3) A vállalkozó köteles a megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz,
fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni.
(4) A megrendelő mindaddig nem köteles a díjat megfizetni, amig a vállalkozó tájékoztatási
kotelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog
rendeltetésszerű használatba nem vehető. "
Ennek a kötelezettségnek az elmulasztását a bírói gyakorlat adott esetben hibás teljesítésnek tekinti.

2) Az Épkiv. 12. § (1) bekezdése szerint:
,,12. § (1) A vállalkozó kivitelező csak olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet
a)
b) amelynek végzéséhez
ba) - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az építőipari
kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezetővel,
bb) elegendő számú és megfelelő szakképesítésű munkavállaló áll rendelkezésre,
be) a kivitelezési dokumentáció az építési munkahelyen rendelkezésre áll,
bd) az építési naplót az építési területen megnyitották,
c) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, vagy tudomásulvételi eljárás
keretében az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság az építési tevékenység megkezdését
nem tiltotta meg,
d) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói építési szerződés
esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel a 3. § (1)-(3) bekezdés szerint írásban
szerződést kötöttek,
e) amelynek megkezdéséhez az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének az építtető
határidőben eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
végzését nem tiltotta meg,
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j) amelynek megkezdését az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén - az ott rögzített adatok megadásával - előzetesen
bejelenti az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak"
A vállalkozó kivitelező tehát csakis olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet,
amelynek végzéséhez az adott helyszínen elegendő számú és megfelelő szakképesítésű
munkavállaló áll rendelkezésre. Ennek hiányát a felelős rnűszaki vezető jelenléte nem pótolja.
Az Épki. 13. § (2) bekezdése szerint "a felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó
(alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek
vagy meghatározott részének irányítására terjed ki". Az Étv. és az Épkiv. ezen túlmenően
ugyan nem írja elő, hogy ez az irányítási feladatot milyen napszakban illetve milyen
időtartamra kiterjedően kell ellátni az építési munkaterületen, de részletekbe menően
meghatározza a felelős műszaki vezető feladatainak körét, melyek személyes ellátásáért a
szakmagyakorló teljes körű felelősséggel tartozik.

3) A felelős műszaki vezető szabadsága illetve betegsége esetén az Épkiv. 13. § (6) bekezdése
szerint kell eljárni:
,,(6) A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelező nek
gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési
tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő - külön jogszabály szerinti
jogosultsággal rendelkező - személy felel. "

Ill) Korsós Zoltán k.érdésére
1) A hatályos szabályozás szerinti építésügyi hatósági eljárásban az építtető megadhatja a
kapcsolattartás módját, mely elektronikus vagy papír alapú lehet. Amennyiben az építtető
papír alapú kapcsolattartást jelöl meg, az építési engedélyt és a hozzá tartozó jóváhagyott
engedélyezésidokumentációt papírt alapon kapja meg. Elektronikus kapcsolattartás esetén az
építési engedély valamint az hozzá tartozójóváhagyott engedélyezési dokumentáció is értelem
szerűen elektronikus formában kerül megküldésre az építtetőnek. Megjegyzem, hogy az
építtetőnek az elektronikus kapcsolattartás esetén is lehetősége van a hatóságtól hitelesített
papír alapú építési engedélyt és engedélyezési dokumentációt kémi. Az építésfelügyeleti
hatóság, mivel rendelkezik hordozható számítógéppel valamint internet hozzáféréssel,
bármikor ellenőrizni tudja egyrészt az építtető által az építési engedélyezési eljárásban
megjelölt kapcsolattartási formát, másrész hozzá tud férni az építési engedélyhez és az
engedélyezési dokumentációhoz. Az építésfelügyeleti hatóság a helyszíni ellenőrzés során -
figyelembe véve az építtető által megjelölt kapcsolattartási formát és helyszínen rendelkezésre
álló számítástechnikai eszközt - arról fog meggyőződni, hogy az építési engedélyezési
dokumentáció elektronikus vagy papír alapon az építési munkaterületen a kivitelező
rendelkezésére áll.

2) A kivitelezés résztvevőinek az elektronikus építési naplóba történő bejegyzésre csak
személyhez kötött azonosító felhasználásával van lehetőségük. Az egyes résztvevők
bejegyzésére - hasonlóan a papír alapú naplóhoz - más szereplők ellenbejegyzést tehetnek. A
bejegyzések kinyomtatására természetesen a résztvevőknek lehetőségük van. Mivel az
elektronikus építési napló egy központi szerveren futó elektronikus alkalmazás a bejegyzések
kitörölhetetlenül rögzítésre kerülnek. Peres eljárás esetén az elektronikus építési napló
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dokumentumait a bíróság vagy más jogorvoslati fórum a központi alkalmazást üzemeltető
szervezettől elektronikus formában kapja meg.

3)Az elektronikus építési naplóba a papír alapon rendelkezésre álló dokumentumokat -
megfelelő elektronikus eszközzel (szkenner) készített - elektronikus másolat formájában lehet
feltölteni.

4) Az utolsó kérdés az előadáson elhangzottak félreértését tükrözik. A bíróság nem
kezdeményezhet eljárást a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv állásfoglalása alapján, a polgári
peres eljárás megindítását továbbra is a félnek kell kezdeményezni.
A bírósági eljárást szabályozó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 2013. szeptember 1-én hatályba lépő 386/Q. § (1) és (2) bekezdése szerint:
,,386/Q. § (1) A bíróság a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén, kérelemre
ideiglenes intézkedéssei elrendeli a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az
ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglalt azon - 400 millió forintot meg nem haladó
összegű - követelés teljesítését, amely a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleménye
szerint a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési, építési és kivitelezési
munkák szerződés szerinti értéke.
(2) A kérelem akkor teljesíthető, ha a kérelmező igazolja, hogy az ideiglenes intézkedés
hatályvesztése vagy az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés hatályon kívül helyezése
esetére
a) a követelés összegének visszatérítésére alkalmas biztosítással vagy hitelintézet vagy
pénzügyi vállalkozás által
nyújtott garanciával rendelkezik, vagy
b) a követelés összegének megfelelő összeget bírósági elnöki letétbe helyezte. "
Az előadáson érintett idézett jogszabályi előírás szerint a fél által megindított peres eljárásban
kérelemre a bíróságának intézkedés elrendelési (és nem eljárás megindítási) kötelezettsége
van, ha a követelést a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményévei támasztja alá és
az egyéb feltételek is teljesülnek.

Tisztelt Igazgató Asszony! Megköszönve az összegyűjtött kérdéseket, bízom benne, hogy
felvetésekre megnyugtató tájékoztatást tudtam adni.

Budapest, 2013. április "/l5',,

Üdvözlettel:


