
 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről (kivonat) 

12. § (6)95 Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak 

egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a 

vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, 

szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett 

a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem 

kötött esetben, 

b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez 

kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével. 

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

bekezdésben foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja. (…) 

(8)107 Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének 

megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős 

műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az építési tevékenység építési 

engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött. 

(…) 

16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez 

kötött építési tevékenység esetén, ha114 

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, 

d)115 az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt 

érint, vagy 

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

(…) 
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22. §197 (1)198 Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető 

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység, 

b)199 az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységet -, amely esetében 

ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja, 

bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, 

kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez 

csatlakozó vasbeton koszorút, 

bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, 

valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva 

legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2, 

bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz, 

be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt 

meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak, 

bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 

kN/m2 felszíni teherrel kell számolni, 

bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A” 

bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint 

c) az építmény bontása, ha 

ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, 

valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy 

cb)200 a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert. 

(1a)201 Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari 

kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési 

dokumentáció alapján végezhető. 
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22.§ (2)202 A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a 

tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - 

ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához 

szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást 

tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és 

gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az 

építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés 

a) megnevezését, 

b) helyzetét, méretét, mérettűrését, 

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki 

jellemzőket, 

d) minőségi követelményeit, 

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint 

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat. 

(3)203 A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része 

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak 

megszervezéséhez szükséges részletezettségű 

aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi 

terv, 

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek 

összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek, 

b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv, 

c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció, 

d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció. 

(4)-(5)204 

(6)205 A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi 

hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól vagy a tudomásulvételhez 

mellékelt dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező felel. 

22/A. §206 (1) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 

41. §-ában meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell. 
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(2)-(3)207 

(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során 

más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket 

a 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A 

tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és 

körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell. 

23. § (1)208 A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési 

dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is. 

(2)209 A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell 

előállítani. A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és 

tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési 

tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl 

tartalmazza az építtető nevét megnevezését, valamint a tervező nevét, 

megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező 

nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a 

tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű 

aláírását. 

(3)210 Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos 

megnevezését és méretarányát, önálló ábránként. 

24. § (1)211 A 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 

végzéséről építési naplót kell vezetni.  
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