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Prea III bIllIlIll 

i\ tcrvczii- és s/.akértö mérnökök, valamint l'pítészek szakmai kamaníin\1 szóló I ')<j 6. l'vi 
L V III. törvény, az épített környezet alaldtúsún\1 és védcll11ériil szúl.'> I ()c)7. évi LXXVIII. 
törvénnyel. valamint annak végrehajtására kiadott 31212012 (XI. 8.) Konnúnyrendekttel, 
illetve az építésOgyi és az építésOggycl összelliggö szakmagyakorlúsi tcvékenységckriíl szóló 
266/2013, (VII. 11.) Korl1lányrendelcttcl összhangban lelhatalmazza il terOleti kamarákat a 
mérnöki tcvékenység jogszerüségénck biztosítúsa és szakmai színvonalának ja vítúsa 
érdekében küzICIadatok végzésére. i\ területi kamara a vonatkozó jogs/,abályok alapjún, clsií 
I()kon cngedélyezi a mérnöki, illetve építészeti tcvékenység, valamint az egyéb 
szakmagyakorlúsi tevékenység I(llytatüsüt és cllenörzi, hogy e/t esak az arra jogosultak 
végezhessek. 

Az cllcnörzés során a vonatkozó jogszabúlyok s7.erint kell eljárni. Jelen szabúlynlt szerint kell 
cljúrni, ha az djúrús nem tartozik az últalúnos közigazgatúsi rcndtartúsn\1 szóló 20 16. évi CL. 
törvény hat:ilya al,í. 

Fogalmai, 

Ilattísági jogl,iir gyakorlója: c1sö I()kon a tcrületi kamara titkára, músodfokon a 1'v1agyar 
IVlérniiki Kamara IlJtitkára. 
Szalullag)'akorlási Szakérliíi Tl'sliilcl: a hatáskör gyakorlój únak szakmai túmogatúsúra a 
területi Kamarúk elnökségei Szakértöi Testületet (SzT) hozhatnak létre. 
Szalullag)'akorl:ísi fclii gy cliíi né\jcgyzék a tcriileti kamara elnöksége által a területi 
tagozati szakcsoportok, ennek hiúnyában az országos szakmai tagozatnk véleményének 
ligyelembe véte lével összcúllított és vezetett névjegyzék, melyrc a lelkerülés szabúlyait 
jelen szabúlyzat hatúnl/!,a meg. 
Országos szakmagyakorl6i fc Iii gy CI i) i névjegyzék a területi kamanik által. a 
szakmagyakorlúsí rclíJgycJök vonatkozúsúban vezetett nyilvúntartúsúnak egysége. 
Ellcni)rzésl végzi) szcmély: a hatósági jogkör gyakorlója és/vagy SzT tag vagy a 
szakmagyakorlúsi iClügyclö(k) és/vagy al. építésiClOgyelcti hatósúg képviselöje. 
Tervcllcnörzés során az ellcnörzést végzilnck vC/.etil tervczöi címmel kell rendelkeznie, 
Üg)'fél: az a természetcs vagy jogi személy, tovúblJii jogi szcmélyiséggel ncm rcnde1kczö 
szervc/.ct. akit ellenörzés alú vontak vagy az eIlcnörzésben érintett. 
Kiiziiscn Idolylllloll cllcniírzés: II területileg illetékes építés Idügye1cti- és építésügyi 
hatósúgi ICIadatokat ellútó szakigazgatúsi szerv últal lelkért. nem kamarai hatúskörben 
lel()lytatott cljúnís. 
Önálló clll'niírzés: a területi kamara titkúra által, illélékességi területén sajút hatáskörében 
lel()lytatott hatósügi eljimis. 
Díj: a bejelentés alapján inditott cllenörzés Ici"olytatúsáért lizetett kamarai díj, aminek 
visclésériJl az cIlcnörzést lezúró hatúrozat rcndelkczik, 
TCI'vcllclliírzés: a kivitele/.esi tcrvek tartalmúnak és minöségénck cl1cniirzésc. 

A SZllbúlyzat hatálya 

klcn szabúlyzat személyi hatúlya kiterjed 
a) engedélyhez és/vagy névjegyzékbe vételi kiitclu.ettséghez kötött mérnöki tev<"kcnységet 

folytatók körérc 
b) a tcrlileti kamara titkúritra, a fötitkúrra, mint a hatósúgi jogkör gyakorlóira, 
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cl a tcrületi kamara titkára által sZ.akkérdés eldöntése miatt a jelen szabúlyz.at szerint felkért 
szakmagyakorlási Iclügyclöre és/vagy szakmagyakorlási szakértöi tcstükt tagjára. 

Jdcn s/abúIY/.at tcrülcti hatálya a tcrületi kamara illctökességi tcrületére tcrjed ki. 

Jelen szabályzat túrgyi hatálya kiterjcd al. cIlcnörzésrc, melynck sonín a tcrületi kamara 
titkúra, mint a hatúskör gyakorlója cllcnörzi, hogya törvénybcn és konnányrcndclctckbcn 
hatáskörébe utalt cngedélyhcz ös/vagy névjegYIikbe vL'teli kötelczettséghcz kötött mérnöki 
tcvékcnységct - az összcli:'rhctctlcnségi eliiírúsokat is figyelcmbc véw - az arra jogosÍtottak 
gyakoroljúk, és cnnck sonin mcglClcljcnck a szakmai kövctelménycknck. 

Ennck érdckébcn 
o a tcrvczö jogosultsügának mcgállapítása céljából az építési cngedélyek 

nyilvántartüsába bctckinthct, 
o az építésügyi és al. építéslelügyclcti hatóság mcgkcrcsésérc, vagy ha czt a tl'rülcti 

kamaráknál I(llyamatban lévö eljánis indokolja, a tcrvdokumcntúeiók alapjún 
szakmai vélcményt nyilvúníthat, 

o az építéslclügycleti hatóságok évcs cllcnörzési ütcmtervénck tartalmára javaslatot 
tchct, 

o az építésügyi, és az épít0stClügyclcti hatósúggal clözctcsen cgycztelctt esctekbcn 
hatósági cllcnörzéscikbcn, cél vizsgálatai kban részt vchet, 

o az i Ilctékcs hatósúgtól eIlcnörzési te\'ékcnységénck gyakorlúsúho/. tájékoztatást 
kérhct, 

o amcnnyiben ICI adata ellútúsa azt indokolja, az intézkedésre jogosult hatósúgnál 
c1júrást kczdeménycz, 

o c1lcnörzi, hogy tagjainak tevékenységc és annak minösége Illeglelcl-c a vonatkozó 
jogszabályoknak, hatósági clöírúsoknak és a szaklllai kiivctclmönyeknek, 

o a leltárt jogosulatlanságok. valamint s/.akmaiatlanságok csctén sajút hatáskörben 
eljúr, vagy az intézkcdésrejogosult hatóságnál eljánist kezdcménycz. 

Alapelvek 

A tcrületi kalllara titkára és a Magyar 1'v10 rn ök i Kalllara Fiititkára, továbbá az ellcnörzésbc 
bevont sz.akmagyakorlási J'clügycli\ SzT tag a hatáskörének gyakorLisúval nem élhet vissza, 
hatúskörc gyakorlása sorún a sz.aksz.crüség, az egyszcrl,iség és a kamarai lagokkal való 
cgyüttmüködés követelményeinck mcglCleliicn köteles eljárni. 
Az cljánisban az eIlcnörzölle[ megilleti a törvény clötti egycnlöség, ügyeiket indokolatlan 
mcgkülönböztctés és részrchajlás nélkül kell c1intézni. 
Az ellcnörl.ést végz.ö az c1jánisa sorún az örintctt Ogyre vonatkozó tényeket veszi ligyelcmbe. 
minclcn bizonyitékot súlyúnak mcgJ'clclöcn értékel, döntését valósághii tény,illásra alapozza. 
Az cllcnörzést végzö a jogszabúlyokban meghatúrozolI korlútozúsokkal az ügylelcknck és 
kl'pvisclöiknck, valamint mús érdekcltcknck biztosítja al. iratbetckintési jogot. A hatósúgi 
jogkör gyakorlója ugyanakkor gondoskodik az djúrüs során mcgismcrt és a törvény által 
védctt titkok megörzéséröl és a szcnl<~lycs adatok "édclméröl. 
Az cljúnis sorún al. c1knörzött kötcles jóhiszcmlkn c1j Ú 1'11 i. Az cllcnörl.ött magatartúsa nem 
ininyulhat a hatóság I11cgtévcsztl'sérc vagy a döntéshoz.atal, illetve a végrehajtás indokolatlan 
késkltctésérc. AI. cllcnörzöltjóhiszcl11üségét az cljúrúsban "é1c1l11czni kell, a rosszhiszemüség 
bizonyítúsa az cllcnörl.ési végzöt terheli. 
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Az cgyiittmííködés szab:ílyai 

A mérnöki tevékenység IClügyelcti cJlcniirz\'se sorún, a hatúski\rébe tartozó ügyek ben a 
területi kamara titkára és a l'clkér! s/.akmagyakorlási felügyeli). Szl' tag önállóan járhat eJ, de 
a hatósúgok és az ügyfelek l'cleslcges zaklatúsúnak elkcrülése érdekében f(lIltos 
együttmllkiidnie az építési és építéslClügyelcti hatósúgokka!, valamint mindazokkal a szakmai 
és ga/dasúgi szervezetekkcl (kamarákkal), akiknek feladatuk, jogszabúlyi felhatalmazúsuk 
van al. ellcnörzés végzésére. Az egyiiltmüködés egyik fontos eleme az évcs elleniirzési tervek 
egyeztetésc. 

Adatkczclés, adatvédclcm 

Az. clleniír/.ést I'égzii törvény cllI'rii rendclkezése hiányúban jogosult az e1júrüs IcColytatúsúhol 
elengedhetctlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. AI. elj:irúsa sorún 

jogszabúlyban meghat<Írozott módon és körben -- jogosult az e1jál'ÚS Iclólytatúsához 
szükségcs védett adat mcgismcrésére. 
Az adat védclmére vonatkozó szabúlyok megtartüsa ncm vezethet a jogorvoslathoz való jog 
korlútozúsúhoz. 
A hatósügi jogkör gyakorlója az eljürásúnak véglegessé válúsút követóen az cljúrúsa sonin, a 
201 I. évi eXI!. törvény cliíírásai s/.crint jür el. 

A ka(>csolattarllls által:ínos szabályai 

A területi kamarai titkúr, illetve az elleniír/.ést végzö m szabály s/..erint 
a) írüsban 

• írúsbelinek minösülií elektronikus llton vagy 
• papír alapon; 

b) szóban 
• személyesen, 
• hangkapesolatot biztosító elektronikus úton, ideért ve a tclel')lll. 

tari kapcsolatot az cllenöl7és ahi vont kamarai taggal, illetvc az ellcnörzésben résztvcviíkkel. 

A szóbeli kapesolattartús tartalmÚl'ól és eredményériil jeg)'l.,iikiinyvet, vagy l'cljcgyzést kcll 
készíteni. 
Amcnnyibcn a kérelmczii kéri és vúllalja az cljónisi költségek I'iselését részére az írásbclinck 
minösülö elcktronikus úton kelctke/.ö dokumcntumokat postai úton (is) mcg kell küldeni. 
Az, clsii kapcsolat ICI vétel alkalmávallClhívja az ellenörziitt ligyelmét il kapcsolattartás 
lehetséges I,mllúira, és tújékoztatúst ad a kapcsolallartásra szolgüló clérhetöségéról, valamint 
a kamara últal nyújtott elektronikus tájékoztatás clérhetöségéröL Az elleniirzött a 
kapesolattartüsi "mml válto/.tatása csetén nem kövctelhcti ,ll. cljúrús korúbbi szakasdban 
készült iratol" nyilatkozatok új I,mllúbantörténö megküldéséL 

Tájékoztatás 

Ila jogswbüly eJtériien nem rcndelkezik, a/. eljÚJ'úsban részt vevií aZ. e rcjezethen 
meghatitrol.Ott valamennyi kapcsolattartiIsi I'lrlllút hasznúl hat ja tájékOl..tatáskérés céljúból. 

/\z cllcnörzés sorún a hivatalból való djúrús elve érvényeslii, aminek sorún az eljáró kamara 
titkúra: 
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a hivatalból indítot! cljánísban vagy ha a kérelelllre indult cljilrúst jogs/.abúlyban, illetve a 
je len s/.abú I )'!.at ban Illcghatúrowtt re I tételek Icnnúllása esctéll l,] I y tat hatja. 

a) hivatalból úllapítja Illeg a tényúllúst, hatúroua meg a bimnyítús múdjüt és teriedelmét. 
ennek során nincs kötve al. ellcnór/.ött bizonyítási indítvúnyaiIH)/.. ugyanak kor a 
tényállús tis/.!úzúsa során minden, a/. ügy s/.empontjából I'JIltos körülményt 
ligyelembe kell vennie. 

b) e s/.abúly;.at keretei kö/.ött i'ellilvizsgálhatja mind a sajút, mind az elknörzést vég/.ö 
szakmagyakorlúsi fClügyeli'l/Sil' tag hatúrozatát (a tovúbbiakban egylitt: döntését). 

c) hivatalból intézkedhet a döntéseknek a kijal'Ítüsüról, kiegt'szítésériil, módosítüsáróll's 
visszavonúsóról, 

Az elsi)fol,ú eljárás 

Az djánís megindítása 

Az cljúrás típusa s/.erint mcgkülönbö/.tctünk 
b) I-;özösen kfolytatott, 
c) önálló 
ellcniirz.t'st. 

A közösen 1cl,)lytatott ellenörzés során a területi kamara tilkúra és a szükség esetén bevont 
s/.akmagyakorlási IClügyelií a területileg illetékes építés IClügyeleti- és építésügyi hatósügi 
ICIadatokat ellátó szakigazgatási szen'vel kö/.ösen. a/. építésügyi és építéslClügyelcti hatósúgi 
eljúrásokról és cllenörzésekröl, valamint a/. építésügyi hatósági szolgáltatúsról szóló 31212012 
(XI. 8.) kortnányrendclct 61. ~ (2) bekezd0se alapián történii ICI kérésére kö/'rcmüködik az 
eljárás lefolytatásában. 
Önálló cllcniirzés során a területi kamara titkára al. dsö I(lkú eljürást hivatalbúl, vagy az 
építéslclügyelct megkeresése alapján indítja. Az eljúrús során a dokull1entúcióra a 
közremüködiil-; az intcgnílt in((Jr1natikai rends/.ert hasznúlják. cltérö rendelke/.é, hiúnyúban. 

A kamara titkúra köteles a hat,ískörébe tartlwi ügyben illetékességi terü!etén hivatalból 
megindítani az cljárúst, ha 

a) ezt az éves ellcnörzési terv, jelen s/.ahály;.at vagy jogszabály cliiíria, 
h) a bíróság kötelezte, 
c) feltételc/.hetöen Il1cgalapowlt bejl'lcntl's érkezett. 

lia törvény vagy kormányrenddet eltéröen nem rendclke/.ik, az cljárús mcgindítúsúról 
a) a hivatalból indult eljárúshan az ügylclet a/. elsó cljúnísi cselámény elvégzésétöl, 
h) a bejelentés alapján indult eljúrúsban az eljúrús megindítására irányuló kérelmet 

benyújtó ügylclct kivéve az ügylClct a bejelentés heérkczésétöl. 
s;.{unított öt munkanapon belül értesíteni kell. 

Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
a) az clleniil7.és tárgyút, iktaliísi szúmút, az eljáriÍs megindítúsúnak napját és a/. 

ügyintézési határidöt, az ügyintél.ési hatóridóbe nem szúmító idötartamokat, az 
ellcnör/.ést végzö(k) nevét és hivatali elérhetiiségét 

b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétcllchetöségére irúnyuló tújékoztatúst, 
c) a területi titkiír az eljúrúst kez.deményezö s/.emélyt vagy s/.ervet kérelmére tújéko/.latja 

az cljúnís megindításiÍróI. valamint il I()ganatosítol! inté!.kedésröl. 
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lia az djúrits megindítúsúra irúnyuló bejelcntést a benyújtó teszi. a kéreIcm beérkezésétiil 
szúl11it"tt nyolc napon belol a terOlcti kamara titkúra értesíti 

a) az Ogy iktatúsi szúm;\ról. az cIlenörzést végzö(k) nevériíl. 
b) az e1júrús megindítúsúnak napjúról, az ügyintbési Itatúridörií!. az ügyintb:ési 

hatúridóbc nem szúmító idötartamokról, 
c) az iratokha való betekintés és nyilatkozattétellehctöségéröl. 

I{cndld"üli eljárás 

Rendkívüli djúrús IeliJlytatúsa awnnali eljárási cselekmén) 1e1()lytatúsüt igénylii esetben van 
lehetöség. Á rendkivüli djimis során az eljárás meginditüsúról szól,) értesitést azonna!. 
IcglCljebb a következi\ l11unkanapon kél.besíteni kell. Indokolt esetben Ichetöség van a 
hclysl.íni cIlcniirzés során útadni a;: értesítést. Ennek tényét. az erre okot adó körülménnyel 
együtt a jegyziikönyvben rögzíteni kdl. 

Az djá"ás IIlcgszünletésc 

;\ területi kamara titkúra al. eljánístll1egszüntcti, ha 
a) jelen szabályzat sl.erinl a bejelentés érdemi vizsgúlat nélküli clutasítúsúnak lett volna 

hclye, az c1utasílási ok azonban az eljárás megindítúsút kiivctiicn jutott a területi titkár 
tudllmásúra, 

b) az djúrás az e1lcnórzött e1halúlozúsa miatt okal()gyottü Vúlt, 
e) al. e1júrás bejelentésre indult és a bejelcntö il bejelentés"t visszavonta. kivéve. ha a 

terülcti kamara titkúra az eljMást hivatalból I"olytatja. vagy ha al. c1jünísban több 
bejelenti) veS/, részt, és nem mindegyikük vonta vissza bejckntését, 

d) jogszabúlyvúltozús miatt al. ügy elbínílúsa il tovúbbiakban mM nem a területi kamara 
hatúskürébe tartol.ik. 

e) a hatósúgi eljárúsért kamarai díjat (a tovúbbiakban: dij) kell lizetni és al. ügyfél a 
lizctési kötelezettségének a hatósüg erre irünyuló felhívúsa ellenére az erre tüzött 
határidö alatt nem tesz eleget és kiiltségmcntességben sem részesül. 

i') az e!.iárús jogsértést nem tárt ICI, 
g) al. e1jánís I(llytatúsüra okot adó körülmény múr nem úll I"enn, 
h) hivatalbóli c1júrásban a tényúllás a határomt meghol.ataláho;: szükséges mértékben 

nem volt tisztúzható, és tovübbi eljúrási csclekménytöl scm v<Írható eredmény. 

Á területi kamara titkára al. eljúrüst megszüntetheti, ha ,v ellcniirzött a bcjelentésérc indult 
eljárúsban a hiánypótlásra való fclhívúsnak nem tett elegel. és az erre megállapított hatúridö 
meghosszabbítúsút sem kérte. illetve nyilatkozattétclének elmaradúsa megakadúlyozta a 
tényúllús tisztiwísál. 

Ha az ügyfél al. c1jÚl'ást megindítlÍ bejelentését a döntés véglegessé vúlúsút megelözöen 
visszn\,(Hlja, a területi kamara litkúra a hat,lrozatút vissnlvollja. 

Ál, eljúrús megszüntetése csctén, indokolt esetben, a l"e1tárt adatok alapjún a területi kamara 
titkúra etikai-fegyelmi eljúrús Icfolytatúsút kel.deményel.heti. 



Az t'I.j,ínís fclf'iiggesztés~ 

lia nz ÜIl\ érdemi eldöntése olyan kérdés elózctes clbirúlásútól fi.igg. amelybcn iIZ ci.jimís mús 
szerv batúskörébe tartozik, vagy a kamara adott üggyel szornsan összcf'üggö mús ba tósügi 
döntése nélkül megalapozottan ncm diintbetö cl a területi kamara titkúra az elj ürásút 
fellligges/,ti. 
Amennyiben a miÍs s/.erv elötti eljánis megindít{lsára az cIlcnörziittjogosulL erre öt mcgfclelii 
batáridö kitüzése mellett ICI kell hívni. lia az cIlenörzött a felhívásnak ncm tesz eleget, a 
területi kamara titkára ilZ eljúrúst megszünteti, vagy a rendelkezésre úlló adatok alapjún dönt. 
Az eljúrás fellliggesztésekor minden határidö mcgszakad, és a/, eljúrús felfiigges/.ll'sének 
megszüntetésekor az ügyintézési hatilridö kivételével újra kezdódik. A i'ellliggesztés 
idötartama alatt megtett valamennyi cljárúsi cselekmény batúlytalan, kivéve azokal, amelyek a 
fell\iggesztési ok megszüntetésérc ininyulnak. 

Altétel 

Az a területi kamara, amely al. adott szakmagyakorlási tevékenység cllcnörzése sorún Imís 
teriileti kamara, az területi építész kamara vagy Il1ÚS hatóság illetékességét is ll1egúllapítja, a 
saját illetékességi terülctérc. hatáskörében meghol.Ott döntést követöen az eljárüst a/, ügy 
irataival egyiitt átteszi az illetékességgel rendclkezií terülcti kamaníhol., hatösúghol.. 
Attételnek van helye akkor is, ha a területileg illetékes hatáskörrel rendelkezö kamarai 
titkilrral szemben kizMás került megállapításra. Ebben az esetben a II. fokon eljúró Magyar 
Mérnöki Kamara f(\titkúrajelöli ki az eljúrüs Ici'olytatúsüra illetékes területi kamarai titkárt. 

Ügyintézési hllt:íridií 

A határozatot az ügyintézési hatúri,lii kezdetétöl szúmított 30 napon belül kell meghozni és 
gondoskodni a döntc's köz!éscröl. 
lia jogszabúly ezt nem !.álja ki, az ügyintézési hatúridiíbe nem szúmít be: 

a) a hatúsköri vagy illetékességi vita cgyeztelcsének, valamint az. eljáró 
szakmagyakorlilsi J'clügyelií kijelölésenek idötartama, 

b) a hiúnypótlásra, illetve a tényállús tisztúzúsúhoz szükséges adatok kÖz.lésél'e inínYlIló 
IClhívústól az annak tcljesítéséig tel'jedií idó, 

c) al. e!júrüs fel i'üggcsztéscnek idötartama. 
Az ügyintézési határidö a bejelentésnek az cljánísra hatáskörrel és illctékességgel rcndelkcl.ö 
kamaníhoz történö mcgérkezését követö napon, hivatalbóli eljánis csctén az elsö c!jürüsi 
cselekmény clvégzésének napjún kezdödik. 
A i'ellebbezés elbírálására jogosult, valamint a mcgismételt cljárúsban az ligyintézési hatúridií 
az ügy összes iratának az eljúl'ásra jogoslllthoz érkezését kövelö napon kczdiídik. 
Az eljáró kamara titkára ha azt jogszabúly ncm zárja ki az ügyintézési hatúridöt annak 
letelte elött kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legkIjebb harlllinc nappal 
Illcgl1osszabbíthatja, a végzésIJcn a határidö-hossz.abbít<Ís indokait kii'ejezetten Illeg kell 
jelölni. 

A hlltlÍridií szlÍmíllísll 

A napokban vagy Illllnkanapokban Illegúllapított hatiÍridöhe nelll sZiÍmít bele a határidií 
kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bckövctkezésénck, tovúhbiÍ a kÖ/.lésnek, a 
kézbesitésllCk a napja. 

l) 



A hónapokban vagy években Illegállapított haliíridó azon a napllll júl' le, amely szú múnúl 
I(lgva Illeg Idei a kez_dönapnak, ha pedig ez a nap a kjMat hlínapjában hiányzik, a hónap 
utolsó napjún, 
lia il hatúridó utolsó napja olyan nap, amelyen a hatósúgnúl a Illunka szíineteL a határidi_í a 
legközelebbi Illunkanapon jM Ic, 
A postán hildött beadvány és megkeresés clöterjesztési ideje a postára adás napja, 
Az elektronikus irat e1ötcrjesztésének idöpontja az irat elkíildéséncK napja, dc az iigyintbési 
határidií a következii munkanapon kezdiidik, 
A határidöt kétség esctén mcgtartottnak kell tekinteni, 
Jogszabály eltérö rencklkezése hiányúban az iiz,emz,avar idötartamút a határidök szúrnítása 
szempontjából ligyclmen kíviil kell hagyni, 

Igazolási kén'll~1l1 

;\ki az eljúnís sonín valamely határnapot, határidöt önhibáján kiviil elmulasztott, igazolási 
kérelmet terjeszthet dó, 
Az igazolúsi kérelemröl a területi kamara titkára dönt. A lellebbezésre megúllapított halúridií 
elmulasztásával kapcsolatos igazolási kércimet az elsö J(lkú döntést hozó teriileti kamara 
titkúra, a kcreselindításra megállapitott határidií e1mulasztásiÍval kapcsolatos igazolási 
kérelmet a közigazgatási iigyekben eljáró bíróság bírillja cl. 
lia a területi kamara titkára és a lelkért cllenör l11egtartotta ,u ellcniirziittek értesítésére és a 
határozat kiizlc'sére vonatkozó szabályokat, a fellebbezési határidö elmulasztása eselén nincs 
helye igazolúsi kérclemnek arra való hivatkozással, hogy az_ értesítés, illetve a határozat 
kiíz10se nem postai kézbesítés útján történt. 
/\z igaz,olúsi kérelmet a mulasztásról való tudomiÍsszerzést vagy az akadály megszülll'sét 
követ ö nyolc napon belül, de legkésöbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott 
határidö utolsó napjától sl.Úmílott hat hónapon belíillchet elöterjeszteni, 
A hatúridö elmulasztása esete'n az igazolási kérelemmel egyidejilleg pótolni kell az 
clmulasz.tott cselekményt is, amennyiben ennek Ií:ltételei J'ennállnak, 
lia a terlilcti kamara titkára az igazolási kéreicmnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó 
személyt eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna, 
Ennek érdekében a területi kamara titkilra döntését módosítja vagy visszavonja, az, eljúrúst 
megszüntetö döntésének visszavonúsa esetén az eljúrást I(llytatja, illetve egyes eljúrási 
cse Iekmén yá ct megi sméte I. 

Az clkníírzés clííl,észítésénl'k szalnílyai 

;\ területi kamara elnöksége és szükség csetén a tcriileti szakmagyakorlási szakértöi testíilet 
az építés Idiigyelcti- és építésügyi hatósági feladatokat ellátó szakigazgalúsi sz,erv últal 
készJtett éves munkatervre vonatkoz,óan véleményt nyilvánít. 

Az cllcniÍl'zésbcn kilzl'cmííl,ildilk 

;\z építési tevékenység jogosultsági, szakmai szempontú ellenörl:ése közigazgatúsi hatósági 
lí:ladat, melynek végzésére, koordinúlására a területi kamara titkára jogosult. ;\ titkár 
munkújának szakmai támogatására a területi kal11arák c1nökségci Sz,akmagyakorlúsi Sz,lkértiíi 
Testiiletet (SzT) hozhatnak létre, Az SzT munkúját a titkár Koordinálja, Konkrét cllcniírzési 
Ií:ladatot a tagok a titk<ir és az elnök által együttesen alúírt megbízólcvele alapján 
végez,hetnek, 
;\z cllcniirz,ésre történii megbíz;is f'cltételci: 
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a) tervcziíi, szakt'rtiii vagy müszaki ellenöri jogosultsüg; 
h) a jogosultság megszer/.ésétöl számított min, öt év mérnöki gyakorlat; 
c) az ellcniírzés jogs/.abályainak és belsö szabúlyzatúnak ismerete; 
d) az összelerhetcrlenségi szabályoknak való megfelelöség igazolúsa; 
e) in!()J'Jllatikn alkalma;:ói szintü ismerete, 
i') tervelleniirzés során a/. elleniír;:ést végzönck vezetö tcrvezöi címmel kell rendelkeznie. 

Szakmagyakorlási fcliigydő 

A szakmagyakorlási IClligyelöi névjcgy;.ék azon kamarai tagsággal rendelkc/.ö s/.cmélyck 
körére épül, akik ell()gadjúk a névjegyzékbc kerülést. 
lia az adntt területi kamarámíl nem müködik olyan szakcsoport, amelynek illetékessége 
megúllapítható, akkor a területi kamara titkúra al. illekkcs ors/.úgos szakmai tagozat 
javaslatára kéri ld a s/.akmagyakorl,isi felügyelöt. 
Nem kerülhet lel az orszúgos kamara últal vezetett cIlcnörzési szakmagyakorlúsi i'clügyc!öi 
névjegyzékbe az a személy 

a) aki i'clszúmohissal megszünt szövetkezet vagy g'lI.dasúgi tÚJ'sasúg vC/,etii 
tisztségviselöje vagy olyan tagja volt, akinek Iclclösség,'t a ki nem elégített hitelczöi 
tartozúsokért megállapitott<ik, és helytúllúsi kötelezettségének nem tett eleget, a 
törléstiíl st:ámított öt évig: 

h) akinek közeli hozzútarltll:ója vagy élettúrsa a az ellcnörzött, illetve az ellenörl.és ahi 
vont tevékenységben érintett cégck tisztségviselöje, tagja vagy alkalmazottja, 

A szakll1agyakorlúsi i'clligyelö vagy az SzT lelkért tagja által. a smkkérdésben ho/:Ott 
kÖl.bensö döntéshez a területi kamara titkára hatúrot:atúban kötve van, 

Az cIlcnört:ésben közrell1üködií szakll1agyakorlúsi féliigyeliik és Sir tagok idöszakonkénl 
visszatéröcn kötelezö tovúbbképl.ésen vesznek részt. 

Az cllcníírzés tipusai 

Az. e1lenörzés típusai lehetnek: 
a) a kezdeményezök szerint: 

• mérnöki kamarai, 

• épitésiClligyelcti, 
b) helyszin szerint: 

• a kamara titkárságún, 
• az engedélyezö hatósúgnál, 
• al. épités helyszínén. 

c) az ellenór/.és célja szerint: 
• szakmagyakor!úsi jogosliltsüg és nyilvúntartúsba vctel megléte, 
• kivitelezési tervek készíliíinek jogosultsúga, 
• kivitelezési tervcK tartalmi követelményeinek érvényeslilése, 
• kivitelezési tervek s/,akmaiságúnak meglclclösége, 
• az összeICrhctetlcnségi st:abúlyok érvényesíilése, 

Bl',jdl'nlés alapján indulI dlcniírzés 

A bejelentést az c1sö fokon cljilró terlileti tilkúrho!. írilsban vagy szóban !chd elötcrjest:teni, A 
bejelentés díjköteles, 

II 



;\ területi kamara titkúra c\öírhatja. hogya bejclentö a bejelentéset az c célra rendszcn?sítell 
fClI"Illanyomtall'Ún yon vagy cl ck l ron i k liS kapeso lallarlús eSl't én on-I i ne fel li \cten e \ck t ron i k LIS 

ürlaflon nyújlsa be. I la jogszabúly az ekktronikus kapcsolallartúst kötelo.iivé teszi a 
bejc\entést elektronikus ür!apon kell benyújtani. 
;\z ügyfCl az cljúrás mcgindítúsára irúnyuló bejelenlést a határozat vagy az c ljúr,ist 
megszüntctii döntés véglegessé vúlúsúig visszavonhatja. 
l la jogs/.abúly tovúbbi követelményt nem állapít meg, a bejelentés tartalIllalJa a bejc\cntiinck 
és képviseli\j"nck a nevét. lakcímét vagy sl.ékhelyét. a bejc\cntiínck a kamara döntésére való 
kifejczclI kéreltm't. az abban mcgjelölt clknórzés ahi vonandó szcmély nevét, lakcímét, 
kamarai szúmúl. tovúblni mcg \ehel adni az clektronikus \cvélcímel, a tclcl~lX SI.Úmút vagy a 
tclcfrlllos elérhetóségel. 
i\ bcje\cntc'shez csatolni kell ajogszabúlyban elóírt. és a területi kamara honlapjún feillintetell 
mc II ék I ctek el. 
Az c\lcnórl:iitt azonosítúsúhoz szükséges adatok kivételével a bejelcntötöl ncm kérhetö olyan 
adat igazolósa. amely nyilvúnos vagy a kamara jogszabúllyal rcndszcrcsílell nyilvúntarlás,ínak 
tarlalmaznia kell. 
Az eljúró kamara tilkúra a bejelentés megérkezését köveliien haladéktalanul ellcnörzi. hogy 

a) van-c hatúskörc és illelékessége az ügy elbírúlúsára, 
b) a bejelentés megfelel-c aje\cn sl.abályzatban fc)glalt követelményeknek. 

lia a bejelenlés nem fClcl meg a jelen szalxilyzalban f(lghdt követelményeknek, az eljúró 
kamara a bejelentés beérkezésélöl szúmílott öt nlllllkanaJlon belül megJ"eielö hatúridö 
megjelölése és a Illulasztús jogkövctkel.lllényeire történö J1gyclmezletés mellett 
hiúnypótlúsra hívja fcl a bejeIcnliiI. 

A lerüleli lilkúr a kérelmel érdemi vi/.sgúlat nélklil, öl munkanapon bellil clulasílja, ha 
a) az eljúrúsra nines hatásköre vagy nem illelékes és úttételnek nem volt helye, 
b) a bejelentés nyilvánvalóan lehetetlen célra irúnyul. 
e) jogszabúly vagy kamarai szabályzat abejelenlés eliitcrjes/lésére hatúridöt vagy 

hatúrnapot állapít meg. és a kérelem idó elötti vagy cikésw. 
d) a kamara abejelentésl érdcmben már elbírálta. és vitlto/alian tényállás és jngi 

szabúlyozás mellett ugyanazon jog érvl'nyesílésérc ininyuló újabb bejelenlést 
nYlJjtottak be, és újraf"e\vélc\nek nincs helye, fcltéve. hogy a bejelenlés érdemi 
vi/sgálat nélklili ellltasílúsátjogszaln\ly nem l<Írja ki. 

I fa a bejelentés kivitelezési terv kifögásolt minöségének túrgyúban születell, a terülcli kamara 
titkára kamarai lervcllenön bíz meg a bejclentés kivi/sgálúsúra. 

Helyszíni cllcníírzés 

Ilelysl.íni ellenórzés keretében a kivilc\c/ési levékenység jogszedi végzéséhez szlikséges 
kivitelezési tervek eliiín idiíbcn, lartalommal és minöségben rendelkel:ésre úll;ísünak, 
valamint a kivitelezési tevékenységben részi vevök jogosultsüg<Ínak az ellenörzésc történik. 

Önállú kamarai helyszíni c11,'níírzt.s 

Önúlló kamarai helyszíni elleniirzésrc akkor kerül sor. ha építés i"clügyekti- és építésügyi 
hatósági fCJadalokal ellátó szakiga/,galúsi szervvel egyczlelell ellcnör/.ési munkatervben nem 
szercplö, kamarai haláskiirbc lartozó elleniirl.ési f'cladal merül fcl. melyen az értesí lés ellcn0rc 
a szakigazgatúsi s/.crv nem Idvún réS/.1 venni. 
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lébbcn az csetbcn az elJcnörzést megcliiziien legalább tíz nappal a terlilcti kamara titkürs,jga 
értesíti az építtetöt, az cilcniirzés idiipontjúról, az cIlcnör/ésselmegbizott s/cmély kilété,-i\L al 

cIlcniírzés céljúról, au.aL hogy kéri gondoskodni al. clleniirzéshez sZlikséges szcml' Iyi és 
lÚJ'gyi lelte'telek biztosítúsúról. 
AI. dlenörzést vég/.ö a helyszínen jegy/ökön)'vet vesz l'cl, amit rajta kívül ,\I. ellenör/.ött 
személyeknek is alá kell írnia. A jegyziíkünyv csak a hatiÍskörébe tartozó, tényszcrü, 
dokumcntulllokkal alútúmasztott (dútullllllal ellátott fényképiCIvételt) adatokat tartalma/.hatja. 
;\z cllcnörzütl személyeknek a jegyzökiinyvben az cllcnör/és son\n riigzítettckrc reagálúsi 
lehelöséget kell biztosítani. 
Az ellenörzési jcgyzökönyvet- amennyiben nem a hatósági jogkör gyakorlója készilet tc l 
munkanapon belül út kell adni a kamara tilkúrúnak ._. aki s/ük ség szerint az ellcnörzést vég/ö 
meghallgatúsát kiivetöen hatMoz a tovúhbi lépésekJúl. 

Ildyszíní elleniírzés az építésiigyi {'s épílés fcliigyeleti hatlÍsággal (és nllís szc,-vczcld,kcl) 

Ilyen cllcnörzésekre az építés rel ügyeleti- és épíksügyi hatósúgi iCIadatokat ellátó 
szakigazgatási szerv kezdeményezésére kerülhet sor. 
Együttesen lel()lytatott cllcniírzés sorún az ellcnör/.ésre hatáskörrel rendclkczö küldi ki az 
értesítést az ellcniírzöttcknek. ;\z elkniírzésen a kamara részéröl a titkár és/vagy a titkúr últal 
mcgbízott szakmagyakorlúsi relügyeli) ,'csz részt. 
A tcrületi kamara képviscliije a hat:ískiirébe tartozó kérdésekröl a jegyzökönyvben 
nyilatkOl.ik. A jegyzökönyvct a kamara titkárúnak kell átadni, aki a hatáskörébe tartozó 
tovúbbi intézkcdésekct I()ganalosítja. 

Elleniírzés III építésiigyi és építésfeliig)'dclí hatóság megkeresésére 

Az építésügyi és építésrelügyelcti hatósúg a szakmagyakorlúsi tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok. szakmai szah:ílyok mcgsértésc miatt hatáskör hiányúban vagy 
konnányrendclcthcn elöirt csctckbcn az O(,NY c-szankció elcktronikus alkalmazús 
hasznúlatúval köteles elcktronikus úton megkcresni a névjcgyzéket vczctö lcrületi kamanít. A 
terlileti kamara, az elektronikus megkeresés alapján, 30 napon bclül. köteles cljúrást indítani a 
szakmagyakorlási tevékenységct I()lytató ellen, és az eljúrúst lezáró döntéséröl a mcgkeresii 
hatósú!-!.ot az OI':NY c-szankció elektronikus alkallmmís használatúval clektronikus úton 
értesítcni. 

Kizárás 

Az cllcnörzésbcn nem vehet részt az a s/.cmély, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 
közvctlenül érinti, aki az cllcniírzöttel búnnilyen Illunkavégzésérc irúnyuló vagy bármilycn 
tagsági jogviszonyban áll. tovúbbá al, aki az ügyfél képvisclöjcként júrt el. 
Az ellcnörzés Illúsodlúkú clintézésébcn nem vehct részt az, aki az cllcniirzés clintézésébcn 
elsó rokon részt vett. 
Az cllcnörzésbcn nem vehet részt az a sz.cmély, akitöl nem v<Írható el al. ügy tárgyilagos 
mcgítl'lésc. 

Idézés 

Azt. akinek szcmélyes mcghallgatása az cljúrús sorún s/.ükséges. a területi titkiír határnap 
vagy hatúridii mcgjelölésével arra kötelezi. hogy clöllc vagy él Illegjelölt hclycnjelenjenlllcg. 



Ál. id0!..ést ha az ügy körülményeibiíl mús ncm követkcl.ik úgy kcll közölni, hogy al.t az 
idézdt a mcgjclenésénck mcgkönnyítésc érdekébcn a mcghallgatiÍst mcgclöl..iicn legalúbb 
nyolc nappal mcgkapja. 
Ál. idbésbcn meg kell jelölni, hogya területi titkúr, illctve az. cljürúsban résl.t veviik al. 
idél.ell szcmélyt milycn ügybcn és milycn minöségben hívúnjúk meghallgatni. 

A t~nyálhís tisztázása 

A területi kamara titkúra kötcles a döntéshozatalhOl.. sl.ükségcs tényúllúst tisl.túzni. I la ehhez 
nem elcgcndöek a rendclkel:ésrc úlló adatok, illetve az szak kérdés elbirúlúsútól nigg akkor 
amcnnyibcn II terlileti kamanínúl müködik Sir a szak kérdés eldiintésére annak szakll'r(i Ictileg 
illctékcs tagjút, ha ez nem lehetségcs, akkor szakmagyakorlúsi Ii:lügye!öt kér ICI. 

Az cllcniírziilt nyilatkozata, adatszolgáltatási I,iilclczl~llsi,gc 

Az cllenörzöllnck joga van ahhoz, hogy al.. cljúrüs sonín nyilatkol.atot tcgycn, vagy a 
nyilatkozattételt mcgtagadja. Mcgismcrjc a bizonyítúsi cljúnis sonín Ccltártakat és arra 
észrevételt tegyen. 

Irat 

Á terl"deti kamara titkára a tl'nyúllús mcgállapítúsa céljúból felhivhatja al. cllcniirziillct okirat 
vagy 111;:1 s irat bCI1l111a1úsúra, vagy ezek beszerzése érdckébl'11 mús területi kamarút is 
mcgkercshcl. 

Az cljánís aluHlályozásának kiiv~tI,~zlltén,\'ci 

Ál. e szabúlYl.atban ll1eghatúrozolt esetekbcn a kötekzetts~g ICI róható módon IÖrténií 
megszegésc esetén etikai-Ccgyclmi eljúrás kczdeménycl.ésénck van hclye. 

Tárgyalás 

Á ter(Heti kamara titk úra tárgyalást tart, ha ezt jogszabúly clllirja, vagy túrgyalást tarthat, ha a 
Iényúllús tisztúzúsúlmz szükség van az cljúrúsban részt vcvö személyek cgyülics 
meghall gatúsúra, 
A túrgyal,\son a területi kamara titkúrán, az dkniirzöllen, az szükség esetén ICIkert 
sl.akmagyakorlási 1i:lOgyelön, Sir tagon és a meghívoltakon kivül bárki résl.t vchet, akim'k a 
részvételét az ellcnörzött nem kil')gúsolta. 
Al. cllenörziilt és a bevont swkmagyakorlüsi Cclügyelö, S/.T tag észrevételt tehetnek il 

túrgyaláson clhangl.Ottakra, kérdést intézhetnek a mcghallgatott szcmélyhe!., és 
inditvúnyozhatjúk más biz.onyíték besl..erzesét. 
Á területi kamara titkára védeIt adat és I.Úrtan kezelt adatok védclmc érdekébcn kiz.úrhatja a 
tárgyalásról a nyilvúnossúgol. 
Ázt, aki a tárgya"ís rendjét z.avarja, a túrgyalús vezctöjc rcndreutasithatja, ismételt vagy 
súlyosabb rcndzavarús cseten kiulasithatj,1. 

Az c1jánís irataiba valú brlckint~s 

Az OgyCekk az eljúrás búrmely s/.akaszúban bctckinthctnck az eljúrús során kclctkcl.ett 
iratokha a kivételek mcgtartásúval, tovúbbú azokra észrcvételt tehetnek. 

Iej 



Nem lehet betekinteni 
a) a döntés tcrvczct0be, 
b) az olyan iratb,l, amc\yböl következ.tetés vonható Ic annak a személynek a kilétérc, 

akirc vonatkozóan a tcriilcti kamara titkúra a természet cs személyazonositó adatok és a 
lakcim zárt kezelését rcndeltc el, 

c) Iclhasznúlói vagy I11cgisl11erési cngedély hiányúban a miniisitett adatot tartalmazó 
iratb,], 

d) az egyéb védett adatot tartall11azó irat!Ja, ha azt az érintett adat védelmet szabályozó 
törvény kizúrja, vagy ha a védett adat mcgismerésének hiánya nem akadúlyw,:za az 
iratbetckintésre jogosldt szel11élyt törvényben biztosított jogai gyakorlúsában. 

c) Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti 'lIe iratbetekintési jog korlütozúsút üzleti és 
mús méltúnyolható magúnérdekének védelmében. A hatóság a kérelemnek ti 

körülmények körültekintií l11érlegelése alapjún akkor ad helyt. ha az adatok 
megisl11erésének hiúnya az inltbctekintésre jogosultakat nem akadúlyoZ!.a jogaik 
gyakorlúsúban, 

.Jcgyziikiinyv, l'gyszcrüsítdt jcgyziikiillYv l'S hivatalos fcljcgyzl's 

Az cljáró teriilcti kamara titkúra, illetve a ICIkért szakmagyakorlási IClügye\ö, SzT tag 
jegYLökönyvct készít 

a) a tárgyahísról. 
a) a szakmagyakorlilsi fc\ügyclö, SzT tag djúrúsí eselekményériil, 

mcly m szabály s/.erint írúsbcli és az eljárúsi cselekmény helys/jnén kés/.ül. 
A jegy/.ökönyv tartalmal.l.a 

a) az illetékes teriileti kamara megnevezését, a vizsgálatot vég/.ök nevét, az ügy tárgyút 
és az ügyiratszúmot, 

h) a vizsgúlatban érintett személy nevét és lakcímét, c\j<irásjogi helYLetét és ha azt a 
hatóság tudonuisÚI'a hozta ,. egyéb elérési Ichetiiségét, 

c) az ügyre vonatkozó knycges nyilatkozatokat és megúllapítúsokat, az esetleges cljMúsi 
cselekmények során tapasztalt, az iigy cldöntése sLempontjából knyeges 
körülményeket Ó megúllapítúsokat, 

d) a jegyzökönyv készíksének hdyét és idöpontját. 
/\z eljúrúsi cselekményben érintett s/.cmély indokolt kérelmére nyilatkozatút. vallol11úsüt, 
szakcrtöi véleményét vagy azok egyes részét a jcgyzökönyv szó szerint tartalmazza, 
Indokolt esetben hangl'clvétc\ készülhet írásbeli jcg)'lúkiinyv helyett. A hanglClvétclt, 
valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszköLt az iratokhoz kell csatolni és arról a 
helyszínen cgyszerüsített jcgyzökönyvct kell készíteni. Az egyszerüsített jegyzökönyv 
tartalmaua I'clvételének helyét és idöpontját, al. ügy túrgyát és a/. ügyiratszúmot, az eljónísi 
cselekményben érintett kamarai tag nevét és eljárósjogi helyzetét, az eljánísi cselekmény 
Illcgncvczését és rövid össl,cfógJalúsút. az cljúró elJcnör nevét és alúírúsút\ valamint az cljúrüsi 
cselekményben érintett személy alúírúsút. 
;\z ellenörzést végzö a jegyziikön)'vet az cllenör/.ést kiivetii } mllnkanapon belül intézkedésre 
<itadja a terlilcti kamara titkúJ'Únak. 
A területi kamara titbira az (igy megítélése szcmpontjából IClI1tns vagy egyébként az Ogy 
tenllészctérc tekintettel lényeges mindcn cgyéb eljúrási csc\ckményröl hivatalos ICljeg)'zést 
vehet lel, vagy az e1j:inísi cselekményt az iratra történö rúvezctéssc\ rögzítheti. A hivatalos 
leljegyzés az eljúrási csclekmény rövid összefoglalását, a kL~szítés dútllmút, valamint a 
leljegyzést készítö nevét és alilínísát tartalmazza. 
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!\ hivatalos fCljcgyzés vagy jegyzökönyv az. integrált inllll'lnatikai rendszcr hasz.núlatúval 
autol11atikusan is elkés/.íthetö, al11ennyiben ez nCI11 lehdségcs a hatósúgi jogkör gyak or!ója 
gondoskodik arról, hogy ajcgyzi\könyv digitalizült dlt<l7.ata feltöltésre kerüljön a rends7erbe. 
Ilivatalos ICljegyzés készítése alkall11az.ható az irúsbclinek nel11 l11inösOlö elektronikus 
kapcsolattartás sorún közölt inl(lI'Inúciók ínisba I()glalásúra. 

A tCI'iilcti kamara titkánillllk diintésci 

Végzés 

;\ területi kal11ara titkára az iigy érdemében hatúroz.atot hoz, az elj;\rás során fell11erült III inden 
l11iis kérdésben végzést bocsát ki. 

II a tá ro za t 

;\ területi kal11ara titkára az ügyre vonatkozó döntéseit határoz.at 1(lJ'Jmijúban nyilvúnítja ki. 
;\ hatúrozatnak ... ha jogszabály további követell11ényt nel11 úllapít l11eg' tartall11aznia kell 

a) az eljáró területi kal11ara l11egnevezését, az [igy szál11út. 
b) az ellenórzölt nevét és lakcíl11ét továblxi az ellenórzött által a kérelel11bcn l11egadott, 

szel11élyazonLlsítiÍsára szolgáló adatot, 
e) az Ogy tárgyának megjelölését, 
d) a rendelkezö részben 

• a hatósüg döntését. tovúbbá a jogorvoslat lehetöségéröl, benyújtúsúnak helyéröl és 
hatúridejéröl. valal11int a jogorvoslati eljúnisníl, bínísúgi felülvizsgitfat esetén a 
túrgyalás tartúsa irúnti kérelem lehctöségél'ól való tújékoztatúst, 

• a bírságot, és ennck mértékéröl és megfizetésének, Icrovásának l11ódjairól szóló 
tájékoztatást, 

• mús, jogszabúlyban meghatúrozott esetleges jogkövetkezményekröl szóló 
tájékoztatúst. 

c) az indokolúsban 
• a l1legúllapított tényúllúst és az annak alapjául ell()gadott bizonyítékokat, 
• az cllenöl'zött úllal fclajúnlott, dc mellöziitt hiwnyítúst és a mellözés indnkait. 
• azokat a jogszabúly- ilktve jelen szahályzati helyeket. amelyek alapjún a tcrületi 

kamara titkúra a hatúroZillot hozta, 
n a döntéshozatal helyét és idejét, a hatúskör gyakor!ójúnak megnevezését, 
g) a döntés kiadmúnyozójának aláínísát és a területi kamara bélyegzölcnyomatcit. 

1\ döntés esak olyan védett adatot tartall11az.hat, amelyet az iratbetekintés szabályai szerint 
megismcrhet az, akivel a döntést közlik. ;\ döntést úgy kell mcgszövegezni, hogy a 
ligyekl11be vett védett adat tartalmúra annak ismertetése nélkül lItaljon. ']'ovúbhú, hogy abból 
ne legyen !evonható követkcz.tetés annak a személynek a kilétére vonatkozóan, akinek a 
terlnészctcs szcmélyazonosító adatai és lakcímc zárt kC/.eksét rcndelték cl. 
!\ diintést külön okiratban kellmcgszövcgczni. 
!\ döntést közölni kell az. ügyfelckkel és azzal, akire nézvc az jogot vagy kötelezettséget 
úllapít meg. 

A diintése" végleg('sségc 

A területi kamarai titkúr elsó Ic)kú döntése véglegessé villik, ha 
a) ellene 1WIll lellebbe/tck, és a I'cllebbezési hatúridó Ictcit, 
h) a lellebhezésröllclllondtak vagy a Icllcbbezést vissz.avontük, 
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c) a ICllebbezésnek- ideértve il végzések elleni önúllú ICllcbbezést ····nines helye, vagy 
d) a fCllebbcz.és elbir;ilására jogosult IHltósüg az elsMokú hatóság döntését 

hdybenhagyta. 
A fellebbcdsriíllcmondás vagy il fCllebbezés viss/.avonúsa esetén véglegessé vúlik adiintés 

a) az elsli f()kú döntés kii/.lésekor. ha az ellenór/ött már a döntés kiillése clött lemondott 
a fellebbezésr!)!, és al ügyben nincs cllcnérdekií résztvcvö, 

b) al utolsóként káhel kapott lemondás vagy viSSlavonás hatósághol való 
megérkelésének napján, ha a fCllebbezési hatúridó tartanla alatt valamennyi fCllebbe/esre 
jogosult Icmond a fcllcbbc/ésröl vagy visszavonja ICllebbel.ését. 

A másodfokú diintés a közkssel válik végkgessé. 

A dlint"s kijavításli l'S kicgrszítésc 

lia a döntésben név-, szúm- vagy mús elírás. illetve s/.ámítási hiba van, a területi kamara 
titkára a hibát kijal'itja, ha az. nem hat ki az ügy érdemére. Az eljánisi költség al, ügy érdemi 
rész". 
A kijavítást a terOleti kamara titkára 

a) a döntés eredeti példányúra és ha rendelkez,ésre állnak kiadmúnyaira történi) 
IC lj egyzésse I. 

b) a hibás döntés bevomisa mellett a döntés kicserélése'vcl vagy 
c) kijavító döntés meghozatalával 

teljesíti. 
A kijavítús ellen jogorvoslatnak nines helye. A kijavítást közölni kell aZ/,aL akivel il 

kijavítandó döntést kö/ölték. lia döntésbiil kötelezö tartalmi elem hiúnyzjk, vagy ;v ügy 
érdeméhe/ tartozó valamely kérdésben nem s/O!ctett döntés, II hatóság a döntést kiegészíti. 
Nincs helye II döntés kicgés/.itésének, ha 

a) a döntés vcglcgcssé vúlúsútól s/úmított egy év múr eltelt, vagy 
h) azjóhiszemCien szerzett és gyakorolt jogot sértene. 

lia nincs helye a döntés kiegészítésének új eljárás lef()lytau'tsa kérheti'> vagy azt hivatalból is 
meg lehet indítani. kivéve ha ennek fCltételei jelen szabúly/at szerint nem állnak fent. 
A kiegészítést a teriilcti kamara titkára 

a) önálló kiegészítö döntéssc! és lehetöség s/erint e ténynek a döntés eredeti 
példúnyúra és kiadmúnyaira történi) feljegyzésével vagy 

b) a hiányos döntés bcvol1<isa mellett az eredeti döntést és a kiegészítii döntést egységes 
döntésbe f()glalva a döntés kicserélésével 

teljesíti. 
A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, nlÍnt az eredeti döntés ellen volt. A 
kiegészítést küzölni kell azz.al, akivel a kiegészítcndö döntést közül ték . 

. JogkövcO\czll1énycl\ 

A tcriilcti kamara titkúra a s/,akmagyakorlóval szemben jogkövetkezményt állapít mcg 
a) a Kamtv. 3. ~ (I) bekc/.dés b) pontja szerinti ellcnörzések alapján, 
h) a tcrOkti kamara etikai··kgyelmi bizottsúgának jogcrös döntése alapjún, 
c) az i':pelj, 6(,. ~ (2) és (3) bekezdése szerinti megkeresésrc, 
d) a s/.akmagyakorlúsi tevékcnység fdytatásának fcltétclei hiúnya csetén, 
c) aL energetikai tanúsitvúnyok tekintetében a fUggetlc1l cllcnör/ési rendszert l1lüködtetö 

szerv kezdeményezésére. 
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;\ jogkiivctkezményt J11egúllapító területi kamara titkúra a döntését az Oi':NY c-szankció 
alkalmazúsban rügz.Ített jogkövetkezJ11ények Iigyclembevc'tel0vcl hozza meg az e
rendszerben. 
A jogküvetkezménycket megúllapító di\ntés meghozatala elött a területi kamara titkúra 
minden esetben köte !cs ellcnörizni, hogy e-szankció alkalmal.Ússal rögzített adatúllomúnyban, 
az adott szakmagyakor!óval s/.emben jogkövetkezmény úllapítottak-e meg. Amennyi ben a 
szabályozüs a Illkozatossüg cive alapjún slilynsabb szankciót is kiliÍtiÍsba helycI:, a 
jogkövetkCl:mény mcgüllapításakor az e-sz.ankció aclatúllomúnyban rilg;:itett valamennyí 
jogkövetkez.ményt Ilgyelembe kcll venni. I'üggetlcniil att<Íl. hogya szankciót mely hatósiÍg 
vagy szerv úllapította Illeg. 

A jogkiivclkczml'nycl, IípuSlIí 

I. A területi kamara titkúra ligyelmeztctésben részesíti a szakmagyakorlót: 
a) ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
b) ha az adategyc/.tell'si kötelezettségét nem teljesíti. 
c) ha a nyilvúntartüsi díjat határidöre nem Ilzeti be. 
d) ha a kamara a Kamtv. 3. ~ (I) bekezdés h) pnntja szerinti c1lenörzés során elsö íl:ben 

úllapít meg olyan kisebb szabúlytalanságol. pnntatlansúgot. szúmítiÍsi vagy felmérési 
hib:it. tartalmi hiányossúgot. amely nem bd(llyüsolta érdemben a szakmai tevékenység 
vagy a szak vékmény eredményét, 

c) szakszerütlcn vagy valótlan tartalmú épitészeti-müswki tartalmú dokumentúeió csetén 
az (:pelj. 66. § (2) és (J) bekezdése szerinti megkeresésre. 

2. A területi kamara titkúra 
a) a szakmagyakorlót 20 OOO I()rint bírsúggal slljtja. ha a ICnti I. pont a) b) é.s d) 

alpont júban I()glaltakat a IIgyclll1eztctés ellenére sem teljesíti. 
h) az építésICIügyeleti hatósúg szúmítoll építményértéket tartalmazó megkeresése alapjún 

a l'cIeliis ll1üszaki vezetöt, az építési müszaki dlenört az összef'érhetetlcnségi 
sz.ahúlyok megsértése miatt birsúggal sújtja. melynek mértéke 100 OOO forint 
összegezve a számított épitményérték 20 millió Il)rintotmeghaladó részének 0.5'X,-val. 
dc IcgICljebb 300 OOO forint. 

A bírsúgot az azt kiszabó hatúrozat véglegessé vúlúsútól sz,ímított hannine napon belül kell 
meglll.etni a hatúrozatban megjelölt szúmlasz{ullra. ;\ teljesítési hatúridö cliitt benyújtott 
kérelem re halasztús egy alkalommal engedélyezhelÓ legICljebb hanninc napra. 
;\ területi kamara titkúra megtiltja il szakmagyakorlúsi tevékcnysc'g 1()lytatüsút 

a) legfeljebb hat hónap idötartall1ra, ha az építésIClügyelcti hatósúg- az épitésIClügyelcti 
bírsúgról szóló, az állékonyságot. az életet vagy egészséget veszélye/tetö üllapotot 
clöidézö jogsérti\ cselekmény kivételével három évcn bellil legalább kettó 
alkal<lmll1al véglegessé vúlt döntésével építésICIügyeleti bírsággal sújtotta, 

b) legfeljebb egy év idötartall1ra, ha az építéslClligyelcti hatósüg az úllékonyságot. az 
életet vagy egészséget veszélyeztetö üllapotot elöidáii jogsértö eselcl(Jllény 
kivételével egy éven bellil kettil alkalommal véglegcssé vúlt dömésével bírsággal 
sújtotta. 

c) legalúhh egy év idiltarlamra, ha az építésIClligyelcti hat(\süg az úllékonysügot. az életet 
vagy egészséget vesl.élyeztetö állapotot elöidbö jogsértö cselekmény miatt 
véglegessé vált döntésévcI építésfclligycleti bírsúggal sújtotta. 

d) ha a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerös döntésével IClfüggesl.tette a 
szakmagyakorló kamarai tagsúgúl, akkor annak idölartamúig~ 

e) legICljebb hat hónap idiltartamra, ha jelen ICjezct I pont júnak c) alpont jában és il 2. 
pont han I()glalt kiilelezettségét a határozatban I(.lglalt határidiJrc scm teljesíti. 
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fl JcgICljebb egy év idötartamra, ha a szakmai tevékenység I(llytatúsúh(}/. szükséges 
jogosultsüg szüneteltetésének idötartama alatt végez engcdélyho. kötött szakmai 
tevékenységei, 

A területi kamara titkúra megtiltja a szakl11agyakorlási tevékenység IllIytatús<Ít és ezzel 
egyidejüfcg törli a tevékenységet f()lytató s/.akmagyakorlót a névjegyzék ból, ha 

a) a szakmagyakorhisi ll'vékenység engedélyezését kövctöcn merült !'el olyan tény vagy 
adat, amely a tevékcnység cngcdélyezését nem tette volna Ichetövé, 

h) a jogszabályban elöirt jogosultsúgi Celtételekkel miÍr nem rendelkezik, 
c) a bejelcntésben valótlan adatközlést és hitelcsitési nyilatkozatot tett il jngszabályban 

elöirt ICltétclekkel való rcndelkezl'séröl és ezt búnnely hatüskörrel rendelkezö hat,\süg 
ültal végzett ellenörz,'s igazolja, 

d) a területi mérnöki kamaníból il Kamtv. 34/A. ~ (I) beke/.dés e) pontja szerint kizúrtók, 
e) az épitésrclügyeleti hatösüg az állékonysógot, az élctet vagy egészségct veszélyeztetö 

úllapotot elóidézö jogsértö cselekmény miatt húrom évcn belül ismételtcll véglegessé 
vált döntésévef épitéslClügyeleti birsúggal sújtotta, vagy a szabúlytalan szakmai 
tevékenység súlyos testi sértést, maradandó cgés/.ségkárosodást vagy halált oko;f.ott, 

f') a tevékenység f(llytatiÍsúhoz szükséges jogosultsága Ici függesztésénck idötartama alatt 
végez szakmagyakorlúsi tevékenységet, 

lia a szakmagyakorlúsi tcvékenység fo!ytatúsúnak mcgtiltásúra és czzel cgyidejCdcg a 
névjegy/ékból való törlésre II ICnti bekezdés c) vagy I) pontja alapján került sor, a 
szakmagyakorlúsi tevékenységet végzö s/eméi y a hatiÍro/.at véglcgcssé vúlúsútól szúmitott 
hinom éven bclDI a névjegy/ékbe nem vchctö Cc!. 

Fellebbezés 

Az cllenörzött az clsöf(lkú hatúrozat ellen Cellcbbo.hct. A fellebbezési jng nincs 
meghatározott jogcimhez kötve, fcllcbbezni biÍrmefy okból lehct, amclyre tekintl~t!cl aJ: 
érintett a döntést sérclmesnck tartja, az crre vonatkozó indoklúsi köte1c/,ettsége teljesítésévc!. 
Több cllenörziitt csctén, az ellcnörzés döntésénck cgy hatúrozatba történö lóglalúsa után 
mindegyik ellenörl.ött ömílló fellebbezéssel élhet az e1söf(lkú határozat riÍ vonatkozó 
rendelkezése ellen. 
A iCllcbbezést a döntés kiizlésétiíl sl.Úmitot! tizenöt munkanapon belül lehet ciiiterjeszteni az 
elsMokú hatúrozatot hozó terülcti kamaránál, a ld lebbczés díját igazoló bcfizetési másolat 
csatojásúval. 
;\ fellcbbczésbcn új tények és bizonyítékok is felhozhatók, 
Az C!söf(lkú döntést hozó teriileti kamarai titkár a iCllcbbezést érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja, ha 

a) az elkésett. 
b) az nem al. arra jogosulttól érkezik, 

lia az ügyici a ICllebbezési hat,íridö elmulasztása miatt igazolúsi kérelmet nyújtott be, a 
músodfokú eljúrásra irányadó hatúridök az ennek helyt adó döntés véglegessé válását 
követiíen kezdödnek. 

A diintés IlllÍdosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján 

lia a l'ellebbezés alapján a terOleti kamara titkára mcgállapitja, hogy döntése jogszabúlyt 
sértett, a döntését módosithatja vagy visszavonja. A területi kamara titk úra 1'cllehbCl"és esctén 
a nel11 jogs/"abúlysértii döntést akkor is visszavonhatja, illetve a I'cllebbezéshcn lúglaltaknak 
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mcgfdelöcn módtlsílhatja, ha a kérclcmbcn I(lglallakkal egyetért, ICllévc, hogy az ügybcn 
nincs c1lenérdekíí ügyll'l. 
A ICllcbbcl.és nyom<Ín hozo II dömésl közölni kcll a IClicbbczövcl, 1()V<ibbú azokkal, aki kkcl a 
mcglúllladtlll dönlésl közöl léle 
A visszavonó, illelvc módosíló dön lés cllen ugyanolyan jogorvosiainak van helye, mini 
amilycn a visszavonl, illelvc a módosílol! dönlés ellen voll. 

II. fokú eljllrás 

iVLisodj(lkon a f'vlagyar Mérnöki Kamara Fólitkúra jár CI. 
Az ors7ügos kamara mtilkúra a sérclmczcll döntésI, valamini az azt Illcgcliízö cljárüst 
mcgvizsgúlja; cnnck során nincs kötve a fcllcbbezésben lóglaltakhoz. 
Az orszügos kamara il dönlést hclybcnhagyja, mcgváliozlatja vagy mcgscmmisíti. 
A músodj(lkon c1júró Fölilkúr al. cljárása során I"elmcrüll szak kérdés cldöntéséhcz az érinicI! 
lagozalok bcvonúsúval az orsnigos a szakmagyakorló l"elligyclöi névjegyzékból vúlaszlhal 
szakmagyakorló I"elligyelöl. 
lia 

a) a m<Ísod!"okú dön lés I11cghozatalához nincs clég adai, vagy 
b) az e1sö I(lkú dönlés meghozatalál kövctiicn új lény merül fel, vagy 
c) cgyébkénl a tényálhis további lisl.túl.úsa szükségcs, 
d) iiicIve a lényüllús során l"eliárt adalokból a másodj(lkon eljáró szakmagyakorló 

Idügyclö a levonl kövelkeztclés hibújúl úllapílja meg, 
a dönlés mcgscmmisílésc mellett a lúlitkár az ügyben etsö l(lkú döntést hozó lilkárl új 
eljúrúsra ulasílhatja, vagy a kiegészílÖ bizonyilüsi cljúrás Icl(llytatásút maga végzi el, és ennck 
alapján dönt. 
lia a Fölitkúr megállapítja, hogy az eljárásba lovúbbi ügylel bcvomisa sziikségcs, az elsii I(lkú 
döntéSI végzésbcn mcgscmmisíli, és az ügybcn elsö j(lkú döntést hozó lilkúri új cljúnisra 
utasílja. 
Az ol"S7.ágos kamara a l"ellebbczési eljánisI mcgszünleli, ha valamennyi kllcbbezö a 
kllcbbczési kércIméi visszavonla. 
A nliisodj()kon hozott dönlésl közölni kell a l"ellebbczövcl és azzal, akivel az clsö I(lkú döntést 
közölték. 
A másodfokú dönlésl h(w) a l"cIkbbczés elbírúlása érdekébcn mcgkiildötl iratokat a dönlés 
meghozatalúl kövctócn visszaklildi a dönléssel egy lil! az elsö fokú döntési hozó terülcti 
kamaníhoz, amely inlézkedik a döntés kézbesílése irúnl. 

Díj 

Ikjclentés alapjún lej(llytalolt eljárás csctén a kamarai díjai a területi kamara mcgelölcgczi 
azzal, hogy annak visclösériil a lerülcli kamara lilkúra az eljúrásl Icón) halározatában dönt. 
A díjai a bcjelentö III.eli, ha a vizsgálal sorún kiderüll, hogya panasza megalapozailan volt. 
lia a lilk<ir az eljúnísa sonín vizsgúlat ercdményekénl jogkövctkczményt állapít meg, a díjai a 
jogkövetkczménnycl sújloll szcmdy IIzeli meg. 
A bcjelcntö az úllítúsúnak bizonyítúsúhoz igénybe vett s/akvélemény clkészítésénck és egyéb 
bizonyíték költségét maga clölcgczik meg és maga viseli, 
lia a bejelenlö úllílúsúnak bizonyílúsúIHl/. szakvélemény készílése s/.ükségcs, és azt a 
bejelcnlö nem csalolla .. al. eljúró halósúg a s/akvélcményt csak akkor készíltcli cl, ha al a lel, 
kinck érdekében úll a szakvélcmé,ny clkés/ílésc, köllségél c1ö/ctescn mcgll/eli. 
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A területi vagy orszúgos kamara bármely tisztségvisdöjC' (kivéve, ha ,v eljúrúst sajút iigyében 
kezdeményezi), vagy szen'e últal, tovúbbú a hatáskiirl'bl'l\ cljúró hatósúg últal indított 
eljárásban személyes cljúrúsi kiiltségmel1tességet élvez. 
IIivataiból indított kiúrüs esdén az eljúrús megindítúsakor a díjat a területi kamara 
megclölegezi és errül az érintett személy(cke)t c'rtesíti. Ebben az esetben a díjat a vizsgúlat 
eredményeként jogkövctkczménnycl Slljtott személy. Ilzeti meg. Több személy cseté ben a 
díjat egyetemkgescn IIzeti(k) Illeg, aminek sonin a díj megosztúsa az elkövetett cselekmény 
súlya alapján aninytalalllll is megosztható. 

A döntés ellen benyújtott I'cllcbbc/.és díjköteles, A l'ellcbbezési díj megll/,ctése a l'ellcbbezés 
benyújtúsakor esedékes, 
Abban az esetben, ha a I'clkbbezés elutasítúsra kerül, a díjat a I'cllebbczö Iéi viseli. lia a 
bejelentö a l'ellebbczö Iéi, dc I'cllcbbczése elutasítúsra kerül, és az cljúrús alú vont személyt 
múr az clsö rókú eljúrúsban elmarasztalták, a Icllebbezésének elutasítása ellenére az elsó lók ú 
eljárás költségét az elmaraszt<t!t eljúnis ahi vont személy, a músodfokú c1j,irús költségét a 
l'ellebbezö Iéi viseli. 
lia az eljárús ahi vont személy a I'cllcbbezö 11.'1, és il l'ellebbezése c!utasítúsra kerül. mi nd az 
elsö!,)kú, mind a másodfokú eljürús díját ö viseli, 

Véglegessé vúlt döntést követi) feladatok 

A névjegyzékböl való törlést követöen él szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a tcr[ileti 
kamara tíz évig örzi meg. 
Igazsúgügyi szakértöi tevékenységet is végzö építésügyi müszaki szakértö szakmagyakorlúsi 
tevékenységének megtiltüsüról. névjegyzéki törléséröl, illetve a s/,ünetc!tetésriil szóló 
határozatát il területi kamara titkúra az igazsúgligyi szakértöi névjegyzék vezetését végzö 
szervvel is kö/Ji, 

A helyszíni ellenúrzés túrgyi feHé/dei 

• !ényképezögép 
• laptop 
• kézi nyomtató 

Éves tájélwztató az elleniírzési tcvékcnységriíl 

A ter[ileti kamarák az éves cllenörzési tcvékenységéröl a követö év januür :lO-ig összl~j()glaló 
tújékoztatást küldenek az Magyar Mérnöki Kamara rötitkárúnak. i\ tújékoztató tartalmi 
elemei: 

• az ellcnörzést végziik s/jma 
• A l'cItárt hiányoss<Ígok szúma, alkalmazott szankciók 

o jogosultságok terén 
() nyilvúntartottaknál 
o tervtartalm i követelmények 
o Szakmai ki!,'gúsok 

• Általános tapasztalatok, eredmények, problémúk, javaslatok. 
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A lcriilcti kamarák fcliigyclcli cllcniirúsi IcvNH'n.l's{'gét az alábbi, az {'liiziíl'ldlCIl nem 
cmlílctt lovábbi ,jogszabályok hallÍl'ozzák Illeg: 

• 2009. évi I.XXVI. törvény (Smlgtv.) a szolgúltatúsi tcvékcnység Il1cgkczdésénck és 
I(llytatúsúnak últalúnos szabúlyairól 

• 31 :l/20 12. (XIX) KOrlll. rcndclct az (:pítésligyi l)okumcntiÍciós és Inl<lrlllúciós 
Központról, valamint ilZ Orst::igos (pítésligyi Nyilvúntartásról 

• J 12/2012. (XI.8.) Korm. rcndelet az építesleJligycleti hatósági eljúrúsokról és 
cllcniirzésckriil, valamint az építésligyi hatósiÍgi szolgúltatúsokról 

• 2.1812005. (X.25.) Korm. rcndelct az építésldiigyclcti bírsúgról 
• 266/2013. (VII. ll.) Korm. rcndelct al: épitésügyi és építésliggycl összcfiiggö 

szak magyakorlús i tcvékcnységekrii I 

Zá ró n~Il(ll'IIH'zés 

Jelen S7.abúly/.iltot a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyülése a 17/2018. (VI. l.) i'vlMK 
Klildöugyülési hatúrozatúval módosítoUa, a módosítúsokkal egységes s/.erkezcthc foglalt 
St:abály;.at rcndelkczései 20 I S. június l-tiii alkalmil/.andók. 

//.\:~'.~~'~:) \\> 
/ Nagy Gyula .... \ 

/ elnök 
/ MMK 
I 

, . 
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Az cllcnörzés dolwlllcnlulllai 
(Mcllékktck ) 

l. Elnökségi hatúrozat a i',:pítéstélLigyeleti Szakértöi TesliiIct tagjainak lélkérésére 
2. Fénykl'pcs megbízólevél. vagy igazolvány az ellcniirzéshen közrcmüködö szakmagyakorló 

fel ügye lök részére 
J. ;\iánloll együl1müködési megúllapodús az clknörzésben kÖ/.remliködö szerve/etekkel rö 

tartalmi követelmények 
4. Oss/.elcrhetetlenségi nyilatkOl.at 
5. Az engedélyezö hatósüg megkeresése 
6. Az épílletö (beruhúzó) megkeresése 
7. Önúlló kamarai cIlcniirzl's jegyziikönyv mintúi 
8. Ellenörzési kézikönyv a ("eladatot szabályozó jogszabúly kivonatokból 
9. Levélminta a más területi kamara illetékességébe tartozó személlyel kapcsolatos 

tújékoz1atúsról. 
10.;\z ellenörzés nyilvántartása 
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Fiiogclék 
" 

12'20. évi LV lll. Törvén)' 

A területi kamara 

3. § (I) A területi kamara az I. ~ (I) bekezdésében meghatározott mérnöki, illetve építészeti 
tcvl'kcnység jogszerüségc'nek biztosítása és sZ.akmai színvonalának javítása érdekében az 
alábbi közfcladatokat látja cl: 
a) névjegyzéket vcz.ctö szervként az adott tevékenység 1()lytatásúra való jogosllltsúgot 
szabúlyol,ú kormányrendcktben meghatúromttak szerint c1sö I()kon engedélyezi a mémöki, 
illetve építész.eti tevékenység, valamint külön törvény vagy konmínyrendelet alapján az egyéb 
swkmagyakorlúsi tevékenység I(Jlytatúsát. és vezeti az e tevékenységek l(llytatiÍsára 
jogosultak névjegyzékét. 
h) cIlcnörzi. hogy az a) pont sz:erinti tevékenységet .. az összcfcrhetetlcnsegi elöírásokat is 
ligyelell1be véve .... csak az alTa jogosultak végezzék, ennek keretében illetékességi területén 

ba) a tervez.ö jogosllltsúgúnak megúllapítúsa céljából az. építési engedélyek 
nyilvúntarlúsúba betekinthet. az építésügyi és a/, építéslClligycleti hatósúg megkeresésére. 
vagy ha ez:t a tcrületi kamaníknúl !()Iyamatban lévö eljúrús indokolja. a tcrvdokumentúciók 
alapjún vélelllényt nyilvúníthat. az epítéslClligyclcti hatóságok éws cIlenörzési 
litemtervénck tartalmára javaslatot tehet. továbbá az építésügyi, és al: építéslClügyelcti 
hatúsüg hatósúgi ellenörz.éseihcn. eélvizsgúlataiban rész.t vehet. 
bh) az illetékes hatösügtól tújékoztatást kérhet, 
be) sz.íikség csetén az: intézkedésrc jogosult hatósügnál djárúst kezdcményel,. 

c) ellenörzi. hogy tagjainak tevékenysége és annak minösége megl'clel-c a vonatkoz:ó 
jogszabúlyoknak. hatósági eliiírásoknak és il szaklnai követelményeknck, szükség csctén saját 
hatúskörhen eljM. vagy az inté;,kcclésre jogosult hatúságnúl eljárást kezdeményez., 
d) kivizsgálja a tagjait és az I. ~ (4) bckczdésc szerinti szakmagyakor!ókat érintö szakmai és 
ctikai panaszokat, cljár c/.en panaszok okúnak miclöbbi Illcgszüntetésében. 
e) együttmliködik az a) pont szcrinti tevékcnységet érintö kérdésekbcn az i1lctékes 
hatóságokkal. valamint a helyi önkormányzati szervekkel. 
I') a mcgbízók és tagjai érdekeit ligyelembc véve közrcmüködik a mérnöki. illetvc építészeti 
tevékcnység minöségellcnörzési rendszerének kialakításúban és müködtetésébcn. 
g) igazolja az igazságügyi szakértöi tevékenység I(llytatásához szükséges építésügyi Illüszaki 
szak értö i jogosultság IlIcglétét. 
h) é.rtcsíti az igaz.súgügyért fcJclös minisztert az igazságügyi sZ.akértöi tevékenység 
folytatásúra jogosult tagja kamarai jogviszonyának iClltiggcsztéséröl. megszünéséröl és a 
mcgsz.ünés okúról, tovúbl)(í az a) pont szcrinti s/.akértöi tevékcnységre való jogosultság 
mcgszünéséröl. 
i) cllútja mindazokat a ICIadatokat. amclyekct törvény a hatáskörébe utal. 

52. § (2) A nl'vjegyzékct vezctö kamara a n~vjcgyl,ékben szcrcpló szakmagyakorlóval. 
valamint a vállalkozó kivitelez:övel szcmben az. c törvény végrehajtúsára kiadott 
kOl'lnányrendelctbcn meghatározott módon és mértékben. a 48. ~ szcrinti szabálytalanságok 
csctén .. a következö jogkövetkezményeket alkalmaz.za: 
a) ligyelmcztctés, 
lJ) bírság megállapítása. 
c) a tevékenység (\llytatúsához szlikséges jogosultság IClf'Oggcsztésc. 
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d) a tevékenység folytaliisúnak megtiltüsa, 
c) képzési és ismételt vil.sgakötelel.ettség elilínísa a tevékenység 1()lytatásúhol.., 
f) a névjegyzékböl való törlés. 
(J) Az (I) és (2) bekel.dés szerinti jogkiivctkezményt úgy kclll11egúllapítani, hogy 
a) Iigycleml11e1 kell lenni a I()kol.atossúg elvére, az építésügyi szabályok ismételt vagy 
halmozott megsértése esetén súlyosabb jogkövetkel.ményt kell alkalmal..ni, 
b) arányban álljon az elkövetett szabálytalansúg súlyüval és következményeivel, 
c) ugyanazon smbálytalansúg esetében kerülni kell a púrhuzamos jogkiivctkezményt, 
d) ligyclembe kell venni az építési folyamat klilönbözó terlilL'tcin részt vcvii személyek 
i'elclösségénck mértékét, 
c) Ilgyelembc kell venni az e törvény végreh,\jtására kiadott kOl'l1uínyrcnddctben 
meghatározottak szerint -. az építm('ny jellegét és rendcltetését. a szalxílytalanság mértékét, a 
veszélyeztetés módjút. nagyságát és a tel'lnészetes és épített környcl..etre gyakorolt hatását. 
(4) Bírsúg mint jogkövclkezmény kOl'lmínyrendclctben meghatúrozott esetekben és módon il 

kiivctkczö szabálytalan tevékenységek körében állapítható meg: 
a) tervezésre vonatkozó szabúlyok mcgszegése, 
b) adatbejcJcntési és adatswlgúltatúsi kötelezettség c1111ulasztúsa, 
c) jogosulatlanul végl.,ett szal<lnai tevékenység, 
d) az c törvény végrehajtiísúra kiadott kOl'lminyrendcletben eliiir!. az építési folyamat 
szerzödéseire vonatkozó szakmai szabülyok megszegése, 
c) összelcrhetctlcnségi s/.abályok megsértése, 
n építési l11i'1szaki elleniir, IClclös l11i'1szaki vel.etö, l'píttetöi l'cdL,zetkczelii nélkül vég/.ett 
épitési tevékenység, 
g) szakszerLítJcnül végzett kivitelezési tevékenység, 
h) építési napló vezetésére vonatkozó szabúlyok megszegése, 
i) úllékonysügot, al. életet és az egészséget vagy a közbil..tonsúgot veszélyeztetö úllapotot 
eredményezií tevékenység, 
jl az építésügyi hatósúgi engedélyezés és elJcnörzés sonín l'cltürt szabúlytalansúgok, 

Szabálytalan tevékenység és jogkövelkezményei 

48, § (I l Szabiílytalan a 
a) jogszcrütJcnül. 
b) jogosulatlanul vagy 
cl szakszerütlcniil 
megkezdett és végzett tevékenység, 
(2) JogszerLítJcn az építési vagy bontüsi tevékenység, ha a jogszabúly alapján engedélyhez 
vagy tudomúsul véteJhez kötött építési vagy bontúsi tevékenységet 
a) engedély vagy tudomúsul vétel nélkül, 
b) az cngedélytöl vagy tudomásul vételtöl eltéröen, 
cl az engedély véglegessé vúlása nélkül kivéve, ha il döntés ICJlcbbe/Csre tekintet nélkül 
végrchajthatóvá válik, 
d) a véglegessé vált engedély végrehajthatóságiÍnak ICJlliggesztése ellenére 
végzik. 
(3) Nem minösül jogs/.eriitlcn építési tevékenységnek az építési engedélytiíl a jogszabúlyban 
meghatiÍrozott szabvúny szerinti türéshatáron belüli eltérés, valamint ha a bíróság a 
véglegessé vált építési engedélyalapjún végzett építési tevékenység végrchajtilatóságút nem 
I1iggeszti iCI. 
(4) Jogosulatlan il 16, ~, a :l2, 0, il :l:l/A. ~, a :l8/A. ~, a 38m, 0 és a :l 8/1). ~ s/.erinti 
tevékenység, tovúbbü a \'úllalkozó kivitelezöi tevékenység, ha az l'pítési 1()lyall1at e 
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!Örvényben és Konnúnyrendelctben mcghatáromt! r0sztvevöjc az últala I(llytatot! tevékenység 
vég/éséhez nem rendelkezik megfcklö jogosultsúggal vagy szakképesítéssel, vagy a 
vüllalkozó nem rendelkezik kivitclezöi ncvjegyz.éki nyilvúntartúsi szúmmal, vagy kivitelezési 
tevékenység vég/.éséha szükséges jogosultsúg lell'üggesztésénck idötarlama alatt rolytat 
kivitelezési tevékenysége!' 
(5) Szakszerütlcn a 16, ~, a 32, §, a 33//\, §, a 3X//\, §, a 38113. §. a 38/C. § és a 38/D. § 
szerinti tevékenység, valamint a kivitclezi\i tevékenység. ha a/.t a helyi építési szabúlyzat és al. 
alapvctii követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabúlyok, eliií rások 
11lcgsértésévcl végzik, vagy a tevékenység végzése al. életet az egészséget, a köz- és 
vagyonbiztonságot veszélycztetó úllapotot vagy használatot eredményez. 
48//\, § (I) lia az építményt, épitményrészt jogszerütlenül vagy szakszerütlenül valósítotlúk 
meg, az építésügyi hatösúg arra az építtetö vagy a tulajdonos kéreime alapjún lennmaJ'adási 
engedélyt ad, ha 
a) egyébként az építési engedélyezéshez elóír!. a 36. §-ban és az egyéb jogszabályban 
meghat~írozott müszaki és egyéb kitételek teljesülnek, 
h) az építmény, építményrés/. útalakítússal, visszahontással vagy egYl'b módon szabúlyossá 
tchetli, 
c) azt a müemléki védett érték mcgörzése megkívünja, vagy 
d) a szabálytalansúg közérdekct ncm sért. vagy al. érdeksérelcm a hatóság últal meghatározott 
határidön helül elhúrítható. 
(2) lIa az építményt, építményrészt jogszerütlcnül vagy szakszerütlcnül valósítottúk meg az 
építésügyi hatóság vagy jogszahályban meghatározott esetekben az építésJ'elügyeleti hatóság 
elrendeli: 
a) a szabályossá tétel érdekében szükséges mllnkúlatok elvégzését, vagy 
b) -- ha al. építmény lenn maradása az (I) bekezdés alapján nem engcdélyezhetö -- a lebontúsát. 
(3) lia az építményt, építményrészt az épitéslelligyeleti hatósúg eljárása nélkül bontottók Ic, 
az építésügyi hatóság azt tlldol11úsul veszi. 
(4) Vcszélyhclyzet clllÚrítúsa érdekébentörténö vagy kihirdetett veszélyhelyzct következtében 
szükségessé váló építési tevékenységek, valamint az építmények, építményszerkezetck 
veszélyes állapotának jogszerütlen építési tevékenységgel történi), halasztást ncm türó 
elhárítása vagy részleges elbontúsa esetén az építésügyi hntóság a megvalósult építmény, 
építményrész, építményszerkezet knnl11aradását vagy elbontúsát - ha az az (I) bekezdésbcn 
elöírtaknak, jogszabálybanl11cghatározottak szerint megklel- kérelem re tudomásul vcszi, 
(5) az építésügyi és az építésfelngyeleti hatóság jogszabúlyban mcghatározott esetekben és 
módon UI. ellcnör/'és során l'eltárt s/.abálytalan tevékenységröl való tudllmússl.crl.éstől 

szúmítolt 90 napon belül indítja meg az (I )(4) bekezdés szerinti intézkedések mcgtételére 
ininyuló cljárást. /\z eljárás megindításának Icgkéshbb az építés beiejezésétiil ha az nem 
úllapítható mcg. akkor az építmény hasznúlatbavételétöl .... s!.ámított tiz éven bel(iI van helye. 
(6) az (5) bekezdés szerinti 90 napos idiitartam újrakczdiitlik 
a) a lennl11aradúsi cngcd0lykérclelTl benyújtásúra való l\:Ihívás nem teljesítl'sc csctén, a 
tcljcsílL'si határidii Icjúrtút követ ö napon, 
b) ha az építtctii a l'ennmaradúsi cngedély irúnti kércImét visszavonja, a visszavonást követií 
napol1 1 

c) a knnmaradási és tovúbbépítési engedélyben elöírt szabályossú tétel i kötelezettség ncm 
teljesítése esetén, a teljesítési hatúridii lejártát kövclií napon, 
d) az új eljárús IcJ'olytatásút elrendelö döntés eljáró hatósúghoz liirténö megérkezését kövctií 
napon. 
(7) ;\ knnmaradási engedélyezés leltételeit llj eljúrás elrendelése csctén al. eredeti eljúrús 
mcgindításakor hatályos építésügyi szabúlyok s/.crint kell IIgyclembc venni. kivéve, ha az új 
el.júnís Icl()lytatüsakor IlJtúlyos szalxílyok az épíllctii számúra kedveziibbek. 
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(8) Amennyiben a iCnnJ11aralLís engcddycz~séneK fcltétclei fcnmillnak kérclemr~ a 
iCnnmaradúsi engedély kiadható akKor is, ha az (5) bekezdésben meghat,irozott intézl.;edési 
határid ii ll1úr letelt. Ebben az esetben azonban útalakítási kötelezettséget elöíl'lli és építésügyi 
bírsúgot l11egilllapítani m<Ír nem lehet. 
49, § ( I) lia az. épitc'sligyi hatósüg a 48. 0 szerínt a fennmaradúsi engedélyt megadja, i II ctöleg 
a lebontúst tlldomúslll veszi, ezzcl cgyi(lejüleg a Kormány rendeletében meghatározott 
mértékben és módon .. épitésligyi birságot szab ki. 
(2) lia az építtetö a szabúlytalanlllmegépítclt építményt, építményrészt il kisz.abott építésügyi 
bírsúg mcglizetésére ciiiírt hatúridií lejilrta ciölt lebontja, vagy a s/.abillytalallsügot 
megszlintctí, az építésügyi hatósúg II bírságot elengedi. Egyéb esetekben a kiszabott 
építésügyi birság nem engedhetö d. 
(.1) Az építc'sligyi bírság nell1 mentesít a blintetöjogi. továbbú a kártérítési iClelösség, valamint 
a tevékenység korlátozásúra, iCIfüggesztésérc, tiltására, illctöleg a meglCldó védekezés 
kialakításúra, a tel'lllés·l.etes vagy korábbi kÖl'Ilyezet helyreállítúsára vonatkozó kötclel.ettség 
teljesítése alól. 
(4) Nem szabható ki bírság az olyan véglegessé vúlt és végrehajtható építési, illctvc bontási 
engedély alapján elvégzett építési tcvékenységgel összefüggésbcn, amelynek al. alapját 
képczi) hatúrozatot utóbb az építésügyi hatóság a saját hatúskörébcn vagy az ügyészségröl 
szóló törvény szcrinti ügyészi Iclhívús fiJlytún visszavonta, vagy amclyet a bírósúg hatúlyon 
kívül helyezett, illetvc az Alkotmánybíróság határozata alapjún al. építésUgyi hatósúg 
Iclligyelcti szcrve mcgváltoztatta vagy mcgscmmisítette kivévc, ha az építtcti) a visszavonúsra 
(mcgvúlloztatúsra, mcgscmmisítésrc, hatúlyon kívül hclyczésrc) alapot adó ok tekintetébcn 
rosszhiszemiicn jiirt cl. 
(5) V cszélyes állapotú építmények, épülctszcrkczctck jogS/.crütlcn építési tevékenységgel 
történii vcszélyelhárítúsa vagy részleges elbontása csctén kiadott fennmaradúsi engedéllyel 
vagy bontás tlldoll1úsulvétclévcl egyidejülcg az építésügyi hatósúg építésügyi bírsügol nem 
szab ki. 
50, § (I) A miniszter által vezetctt minisztérium költségvetési fcjezetébcn az: épitett környezet 
alakítüsának és védelménck pénzligyi cS/.közökkcl történö túmogatásúra külön cIiiirányzat 
szolgál. 
(2) Az (I) bckczdésbcn 
módon és ml'rtéKbcn 
hasznúlhatók fel: 

mcghatározott pénzügyi eszközök ... jogszabályban meghatározott 
az alábbi építésügyi Iciadatok támogatására és linanszírozúsúra 

a) az építéslclügyelcti és épitésügyi hatósiÍgi tevékcnységgel kapcsolatos ICIadatok (ideértve a 
s/.ükség szcrinti sz.akértiii igénybevétel támogatását is) és az cllenör/ések hatékonysiÍgának és 
színvonaliÍnak cl11clése, 
h) a hatósügi végrchajtúsi eljánis, 
c) a telcpUlésrcndczési l'cladatok, 
d) l11inöségügyi, szabvúnyosítúsi iCIadatok, 
c) il helyi építészcti örökség védetté nyilvúnítúsa, al építészcti örökség védelmével 
kapcsolatos nCl11zetközi egyezmények végrehajtúsa, az építészeti értékek bel11utatiÍsa, 
n a tcrvtanúcsok miiködésének, 
g) a szakmai kamanik, egycsiílctek építészeti és tclepülésrendCl.ési slllkmai ICIadatai, a 
szakl11ai kamanik últal dlútott közigazgatúsi l'cIadatok, 
h) az építészeti kultlira kialakítása, ICjlesl.tése, védell11e, elterjesztése, oktatüsa .. a védelcmmel 
kapcsolatos elismerésck, 
i) az építctt környezet alakítúsúval és védclmévc1 kapcsolatos oktatúsi, nevelési, 
to\'Úbbképzési programok kidolgozúsa, l11üködtetése, 
j) az építésügyct érinti'> képz('si, szakoKtatúsi célok kidolgozüsa, érvényesítése, szakmai 
tovúbbképzési Ici adatok ellútása, 
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k) a:c építmények, valamint a" építési munkilk és építési tevl'ken)'ségek építési elöínisainak, 
valamint a" építl'si termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és móds"erek minöségi 
követelményeinek kialakítúsával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, e"ck ercdményének 
alkalma:cúsa, érvényre juttatása, 
I) a szabályozott építésügyi s:cakmúk szakképesítésének és sz.akképz.ettségének elismerésével 
kapcsolatos lel adatok, különös tekintettel a küllúldi bizonyítvúnyok és oklevelek 
e1ismeréséröl szóló törvény vonatkozó renuclkezéscirc, 
m) a" a) .. ·I) pontban I'lglaltak adminisztniciós ICI adatainak ellútása, a !eladatok ellútásúhoz 
szükséges szakértöi leladatok, cszkö:cök beszcrzése, beruhá/.Úsok túmogatúsa. 
51. § (I) A:c l'pítésügyi és építés!cl ügyeleti hatósúg al általa elrendelt munkálatok elvégzésére 

ha jogszalnily eltéröen nem rcmlclkezik al. ingatlan tulajdonosüt kötelezi. lia a 
szabálytalan építési munkát más végeztette, a munkálatok elvégzésére a:c építtetöt kell 
kötelezni. 
(2) lia az építési IlllJllka végzése sonin, vagy annak következtében az úllékonysügot, az életet 
és egészséget, a köz- és vagyonbiztonsúgot veszélyeztetö úllapot keletkezett, az ezzcl 
kapcsolatban szükségessé vúlt mllnkúlatok elvégzésére az (I) beke/.désben !(lglal takon 
túlmcnöen a kivitclCl.öt is kötelezni kell. 
(J) Az építésügyi és építéslelügyeleti hatóság azt, aki az elrendelt munkúlatok elvégzését 
akadúlyozza, a munkálatok türésére kötckzheti. 
(4) Az építésügyi és építés!elügycleti hatósúg últal elrcndelt munkúlatok költségei- ha 
jogszabúly cltériienncm remklkczik .... a kötelezettet terhelik. 
52. § (I) Az építésligyi és az építésfelügyelcti hatóság az építési folyamat résztvcvöivel 
szembcn ... az e törvény végrchajtúsúra kiadott kOrlnúnyrendelctben meghatúrozott módoll és 
mértékben, a 48. ~ szerinti szalxilytalansúgok esctén a következii jogkövetkezményeket 
alkalmazza: 
a) !igyelmeztctés, 
b) hatósúgi kötelezés a szabúlytalansúg megszüntetésére, 
c) a tevékcnység l11egkczdésénck, Iblytatásának megtiltása vagy lcúllítása, 
d) bírság mcgállapítása, 
e) il névjegyzéket vczetö kamarúnúl cljúrús kezdeményezése. 
(2) A névjegyzéket vczctö kamara il névjegyzékben szereplö szakmagyakor!óval, valamint a 
vállalkozó kivitelezöveI szemben .- az e törvény végrehajtásúra kiadott kormúnyrendclctben 
meghatározott módon és 111l'rtékbcn, a 48. ~ szerintí szabálytalansúgok esetén·· a kövctkezii 
jogk övetkezmén yck ct a I ka Imazza : 
a) Ilgyclmeztctl's, 
b) bírság megállapítása, 
c) a tevékenység j(llytatásához szükséges jogosultság Idlliggcsztése, 
cl) a tevékenység !'llytatásának l11egtiltüsa, 
e) képzési és ismételt vízsgakiitelczettség c!öírúsa a tevékenység i'lllytatúsához, 
i') a névjegyzékhöl való törlc's. 
(3) Az (I) és (2) bekez.dés szerinti jogkövetkezményt úgy kellmcgállapítani, hogy 
a) Ilgyelcmmcl kell lenni a !(lkozatosság elvére, az építésügyi sz.abályok ismételt vagy 
halmozo(( megsértése csetén súlyosabb jogkövetkezményt kcll alkalmazni, 
b) aninyban ,Uljon az elkövetet( szabálytalanság súlyúval és következményeivci, 
c) ugyanazon szabúlytalansúg esetében kerülni kell a púrhuz.amos jogküvetkezményt, 
d) Ilgyclembe kell venni az építési !"Iyamat különböz.ö területein részt vevö személyek 
Iclclösségénck mértékét, 
e) !igyelembe kell venni az c törvény végrehajtúsára kiadott kormúnyrcndelctben 
meghatúrozo((ak szerint al. építmény jellegét ('S rendeltetését, a s/.abálytalanság mértékét, a 
veszélyeztetés módját, nagyságát és a természetes és épített környezetre gyakorolt hatúsút, 
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(4) Bírsög mint jogkövctkezmény kortnúnyrcndck:tbcn mcghatúrozott esetckben és ml'ldon il 

következi) szabálytalan tevékcnységek körében ú1lapítható meg: 
a) tcrvczésre vonatkozó szalxílyok mcgszegése, 
b) adatbejclcntési és adatsmlgáltatúsi kötelc/.cttség c1mulasztúsa, 
c) jogosulatlanul végzett snllonai tcvékcnység, 
d) az c törvény végrehajtására kiadott kormányrendcletbcn elóírL a/. építési 1'01 yamat 
szcrzödéseirc vonatkozó szakmai szabályok mcgszegése, 
c) iisszerérhetetlcnségi szabályok megsértése, 
I) építési mÜs/.aki ellen"r, l'cldös müszaki vezetii, építtetöi rcdezetkezcló nélklil végzett 
építési tevékenység, 
g) szakszerütlenlil végzett kivitelel:l'si tevékenység, 
h) építési napló vezetésére vonatkozó sl:abályok megszegése, 
i) úllékonyságot, al életet és az egés/.séget vagy a kii/.bi/tonsügot ves/.élyeztetií állapotot 
eredménye/ö tevékenység, 
j) az építésügyi hatósági engedélyezés és ellenörzés során l'cltúrt szabúlytalansúgok. 
(5) /\z építésügyi vagy az építésl'clügyelcti hatóság a tényállás tisztá/.ása és a további 
szükséges intézkcdések mcgállapítása érdekében ellenörzése sorún az építési tevéke nység 
1()lytatását Ll hdyszínen ... alkalmanként Icgldjebb egyszer :lO napra 
a) mcgtilthatja, ha azt állapítja meg, hogy az c törvény l'clhatalm<lzúsa alapján kiadott 
kormúnyrendclctben meghatúrozott követelményeket súlyosan megsértctt,'k, vagy 
b) mcgtiltja és a szabálytalan állapot megszüntctését elrendeli, ha az építöipari kivitelezési 
tevékenység végzésc az állékonysúgot, az életet és az egészséget vagy a küzbi/tOl1súgot 
kiiz.vetlenül vesl.élyezteti, 
amely idó alatt az építésügyi vagy az építésldügyelcti hatóságnak döntenie kcll az eljárás 
megszüntctéséröl vagy lölytatásüról. 
(6) A szabúlytalansúgot megúllapító hatóság a l'clcliissd s7.embcn köteles c1jánist Icll)1 ytatni 
vagy kezdeményezni az eljárás Icf(llytatásúra hatáskörrel rendelkezi) illetékes hatósúgnúl vagy 
névjegyzéket ve/.etii kamarúmil. i\ megkeresett ható súg, névjegyzéket vezeti) szerv a 
Idelössel szemben köteles az eljárást lerolytatni. 
(7) AI.. építésügyi szabúlyok megsértése miatt a tertnészctcs személlyel, jogi személyesetén 
szakmagyakorlúsi jogosultsüggal rendelkezi'> tagjával vagy alkalma/.ottjúval szemben 
alkalmazott büntetést· jogsl.abályhan mcghatározottak szerint a Nyilvántartás bírsüg és 
szankció adatállomúnyában kcll rögl.íteni. 
53. § Az építésügyi és épitésl'elügycleti hatósügi ügyek döntésrc való szakmai eliíkészítése, a 
döntés meghozatala, végrehajtúsa, az úllallli mépítészi, valamint az önklll'lmíny/.ati IMpítés7.i 
iCIadatok ellútúsa jogsz.abúlyban meghatározott szakinínyú l'clsölilkú vég/.ettséghez, valamint 
egyéb- jogsl.abúlyban mcghatánu:ott- l'cltételekhez kötött tevékenység. 

JOG KÖV I:TK EI.MI':N YI-:J( 

28. Közös sl.abúlyok 

43. § (I) A területi kamara titkúra a szakl11agyakorlóval s/.emben hatósúgi eljúrúst rolytat Ic, 
ésjogkövetkezményt úllapít mcg 
a) aKamtI'. 3. § (1) bekezdés b) pontja sZ.crinti cllenörzésck alapjún, 
hl a teriilcti kamara etikai-I'cgyelmi bimttságónak jogcrös döntése alapjún, 
c) al. t':pelj. 66. ~ (2) és (3) bekezdése szerinti megkcresésrc, 
d) a szakmagyakorlúsi tevékenység I(Jlytatásúnak iCltéteki hiúnya esetéJ], 
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cl az energetikai tanúsítvúnyok tekintetében a J'iiggetJcn cIlcnörzési rendszert mliki\dtetl~ szerv 
k c zc!cm é n ye zésére. 
(2) A terülcti kamara titkúra az (I) bekezdés c) pontja szcrinti megkeresésre a 45. ~ s:zcrinti 
jogkövetkezményt úllapít meg. és ezzel egyidcjlileg a di\ntése l11egkiildése mellett a kamarai 
tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén a területi kamara etikai-tCgyelmi 
biwttsúgánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen. 
(3) A jogkövetkezményt megállapító terOlcti kamara titkúra a döntését az Oi':N y c-szankció 
alkalmazásban rögzített jogkövctkezményck figyelembevételével hozza meg élI. e
rendszerben. 
(4) Az (:tv. 58. ~ (II) bekezdése szerinti bírósúgi értesítéseknek az c-szankció elektronikus 
alkalmazásban történö rögzítését az O(NY Oz.cmeltetöje köteles a beérkezést kövctöen 
haladéktalanul. dc legkésöbb a beérkezést követi) munkanapon elvégezni. 
(S) A jogkiivctkczményeket megállapító döntés mcghozatala elött a terOleti kamara titkára 
minden esetben köteles ellenörizni. hogy c-szankció alkalmazással rögzített adatállományban. 
az adott szakmagyakorlóval szemben jogkövetkezmény úllapítottak-e meg. Amennyi bell a 
szabályozús a I(-,kozatosság elve alapján súlyosabb szankciót is kilátúsba hely Cl.. a 
jogkövctke7.mény megállapítúsaknr az c-szankció adatállomúnyban rögzített valamcnnyi 
jogkövetkezményt ligyelembc kell venni. COggetlcnül attól. hogy a szankciót mcly hatósüg 
vagy szcrv állapította meg. 
(6) Az c rcndelet alapján megállapított közigazgatúsi bírság összcge -- egy éven belüli ismételt 
bírsúgolandó szabúlytalanság esetén -- az c!özö!eg megállapított birság 15t)'Y;,-únál kevesebb 
nem lehet. 
(7) Az építésügyi és az építéslclügyc!eti hatóság a szakl11agyakorlási tevékenységre 
vonatkozó jogszabúlyok, szakmai szabúlyok megsértése miatt hatáskör hiiínyában vagy 
kormányrcndeletbcn elöírt esetekben az O(:NY c-szankció elektronikus alkalmazás 
haszmílatával köte!es elektronikus úton megkeresni a névjegyzéket vezetii terlileti kamarát. /\ 
területi kamara. az elektronikus megkeresés alapján. hanninc napnn belül köteles eljárást 
indítani a szakmagyakorlilsi tevékenységet I(llytató ellen. és az cljürást lcDíró döntéséröl a 
megkeresö hatósúgot az O('NY c-szankció elektronikus alkalmazús használatúval 
elektronikus úton értesíteni. 

29 . .Iogkövctkel.mények típusai 

44. * (I) A terlileti kamara titkára ligyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót: 
a) ha az adatváltozús bejclentési kötelezettségének ncm tesz elcget. 
b) ha az adategyeztetési kötelezcttségét nem teljesíti. 
c) ha a nyilvántartási díjat hatúridörc nem fizeti bc, 
d) ha a kamara a 43. § (I) bekezdés a) pontja sorún elsó izben úllapít Illeg olyan kisebb 
szabúlytalansúgo(, pontatlanságot, számítási vagy lel mérési hibát. tartalmi hiányosságot. 
amely nem beltllyásolta érdcmben a szakmai tcvl'kcnység. vagy a szakvélemény eredményét. 
e) ha az I{ I. 9/A. §-a szcrinti cllcnörzés sorún a függetlcn ellcnörzö szervezct általlC!túrt hilxlt 
az cncrgctikai tanúsító a tanllsítvúny alútámasztó mlll1karésl.bcn I1cmjavitja ki, 
i') szakszerütlen vagy valótlan tartalmú építészeti-müszaki tartalmú dokumcntúció csetén a 43. 
§ (l) bekczdés e) pontja s7.erinti megkeresésrc. 
(2) ;\ területi kamara titkára 

a) il szakmagyakorlót 20 OOO I(wint bírsággal sújtja. ha az (l) bekcl:dés a) h) és d) pontjában 
I()glaltakat a ligydmcztctés ellcnére scm teljesíti. 

b) az építéslC!ligyelcti hatóság számított építményértékct tartalmazó megkeresése alapján a 
Iclcliis mÜsz.aki vezetöt, az építési müszaki cIlcniírt az összei'érhctctlcnségi szabályok 

30 



mcgsencsc miatt hirsüggal sújtja, melynek mértéke 100 OOO I(lrint összcgezve a szú mított 
építményénék 20 millió I(Hintot mcghaladó részének 0,5'%-1',11, dc IcgiCljebb 300 OOO l(lrinL 

(3) 1\ birságot al. azt kiszabó határozat véglegessé válúsútól szúmitott hanninc napon belül 
kell megfizetni a hatúro;:atban mcgjelölt snímlaszámra. ;\ teljcsitési hatúridii e1ött benyújtott 
kérelemre halas/.!ús egy alkalommal engedélyezhet ö legleljebb hanninc napra. 

(4) i\ területi kamara titkúra megtiltja a szakmagyakorlüsi tevékenység 1()lytatúsát 
a) IcglCljebb hat hónap idiitartamra, ha az épitéslClügyeleti hatósúg az épitésiCliigyeleti 

birsügról s/.tiló 23812005. (X. 25.) Konn. rendelet (a továbbiakban: IG.) I. melléklet I. 
táblázat 16. pont júban meghatúrozott jogsértö cselekmény kivételével húrom évcn bclül 
legalább kettö alkalommal véglegessé vúlt döntésével épitésiClügyclcti bírsúggal sújtotta, 

b) Icgleljc~bb egy év idötanamra, ha az építésrelOgycleti hatóság az IQ. I. melléklet I. 
táblázat 16. pont júban meghatározott jogsértö cselekmény kivételével egy éven belül kcttii 
alkalommal végkgessé vúlt döntésével bírsúggal sújtotta, 

e) Icgalúbb egy év idötartamra, ha az épitési'elügyeJeti hatósúg az R2. I. mclléklet I. táblázat 
16. pont júban meghatározott jogsértii cselekmény miatt véglcgessé vált döntésével 
építésJClügyeleti bírsággal sújtotta, 

d) ha a területi kamara etikai-Iegyelmi bizottsúga jogerös döntésével ICJrtiggcszteUe a 
szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor annak idötartamáig, 

e) a továbbképzési kötelezettsége teljesitc'séig, de JegiCljcbb egy évig, 
I) legfeljebb hat hón<lp idötartamra, ha az (I) bekezdés c) pont júban és a (2) bekezdésbcn 

Illglalt kötelezettségét a hatúrozatban Il)glalt hatúridöre scm teljesiti, 
gl legfeljebb egy év idötartamra, ha a szakmai tevékenység rolytatásához szükséges 

jogosultság szünete1tctésének idötartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai 
tevékenységet, 

h) az épitészeti-müszaki tervezésrc kötött szerzödéshez kapcsolódó díj fizetési kötelezettség 
teljesítésének igazolúsáig, de legleljebb hat hónap idötartamnl a 46. § (6) bekezdése szerinti 
esetben. 

(5) ;\ területi kamara titkára mcgtiltja a szakmagyakorlási tevékcnysc'g lölytatúsát és ezzel 
egyidejüleg törli a tevékenységet I(llytató szakmagyakorJót a névjegyzl'kbiil, ha 

a) a szakmagyakorJúsi tevékenység engedélyczését követöcn merült fel olyan tény vagy 
adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehctiivl" 

b) a jogszalxílyban e1óirt jogosultsügi ICItételekkel már nem rendelkezik, 
c) a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelcsítési nyilatkozatot tett ajogs/.abúlyban clöírt 

ICltételekkcl való rcndelkezéséröl és ezt bármely hatüskörrel rcndelkcl.i\ hatósüg últal végJ:ett 
eJlenörzés igazolja. 

d) a tovúbbkép/.ési kötelezettségét a (4) bekezdés e l pontja szcrinti hatúridöt kövctöcn scm 
teljesíti, 

cl a terlikti mérnöki vagy építész kamarából aKamtI'. 34/;\. § (I) bekezdés e) pontja szerint 
kizúrták, 

I) az építésl'clügyeJeti hatóság az R2. I. mclléklet I. táblúzat 16. pontjában meghatározott 
jogsértö cselekmény miatt húrom éven belül ismétcltcn véglegessé vúlt építéslelügyelcti 
bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tcvékcnység súlyos testi sértést, maradandó 
cgészségkárosodúst vagy halált okozott, 

g) a tevékenység l()Jytatúsúhoz szükséges jogosultsága ICI Jligges/.tésének idötartall1a alatt 
végez szakll1agyakorlúsi tevékenységet, 

h) az építészeti-müszaki tervezö a (4) bekezdés I) pontja szerinti kliliggcsztö határozat 
véglegessé válásútól számított hat hónapon bellil sem igazolja díjli/.etési kötelezettségének 
teljesítc'sét. 

i) ha az R I. 9/;\. §-a szcrinti cllcnörzés sorún a Iliggctlcn ellenörl.ii szervezet ll1egúllapítja, 
hogy az energetikai tanúsító tanúsítvüny két besorohissal eltér a tényleges értéktöl. 
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45. § (I) lia a névjegyz,ékból való törlésrc a 44, 0 (5) bekezdés d) pontja alapjún került sor. a 
jogosultsúg csak a tov{Jbbképzési kötelezettség igazoliisa lItún engedélyezhetii, 

(2) lia a szakmagyakorlúsi tevékenység !<llytatásúnak megtiltúsúra c;s ez/el egyidej ülcg a 
névjegyzékböl való törlésre a 44, ~ (5) bekezdés e). I) és i) pontja alapján került sor. a 
szakmagyakor!i.Ísi tevékenységet végzö személy a hatúrozat véglegessé vúlúsútól szún1ítol1 
három évcn beliil a névjeg)'/ékbe nem vehetö iCI. 

(3) ;\ névjegyzékböl való törlést követöen a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi 
kamara tíz évig örzi meg. 

(4) Igazsúgügyi szakértöi tevékenységet IS végzö építésügyi mlísz.aki szakértö 
szakmagyakorlási tevékenységének megtiltiÍsúról. névjegyzéki törlésér,iL, illetve a 33, * (I) 
bekezdésében említett szüneteltetésröl szóló határozatút él területi kamara titkára az 
igal:súgügyi sl:akértöi névjegyz,ék vezetését végzú szervvel is közji, 

47. Itpítésfcliigyclrti hahísági cllcniírzés 

61. § (I) ;\z építéslclligyelctí ható súg köteles évente legalább egyszer ellenörz,ést tartani a 
tlldomiÍslllvételi eljánís alapjún mcgkcZlktt építöipari kivitelezési tevékenység helyszínén. ;\z 
e körbe nem tartozó építési tevékenységek ellcnörz,ését szúrópróbas;:erüen vagy a (4) 
bekezdés sz,erinti cIlcnörl.ési utasítiÍsban lóglaltak szerint végl.i. 
(2) Az építéslClügycJeti hatósúg szükség esctén, dc évente legalúbb két alkalommal az 
építésügyi hatósúggal (ideértve a sajótos építményl;ljták szcrinti hatóságokat is). Imis 
illetékességi területen müködö építéslClligyeleti hatósággal. az illetékes területi építész-o 
illetve mérnöki kamara. tcrületi kcreskedelmi és iparKamara. vagy mús .... ellenörz,ésre jogosult 
-- hatósággal vagy szervCl.ettel közös ellenórzés vég;:ését kezdeménycz,i. 
"".(5);\1. építéslClügyelcti hatósúg ellcnörzéseit az építésügyi hatóság. az illetékes területi 
építész-, illetve mérnöki kamara. valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, tovúbbú az, 
építtetöi Icdezetkezclök javaslatát is ligyelcmbe vévc a (4) bekcl:dés szerinti c1lcnörzési 
utasítás ligyelembevételével az cllenórzési idósz,akot mcgelözö 15, napjáig elkészített éves 
munkaterv szerint végzi. 

66. § (I) Az építéslCliigyeleti hatósúg a hatúskörébe nem tartozó szabúlytalanság eset én a 
jegyzökönyv. valamint az. egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések 
megtétclét az cllenörzés napjától szúmitott nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendclkezö hatósúgnúL 

(2) ;\ berlllllizúslcbonyolító. az építési müsznki ellenür, a Iclelós müszaki vCl:etö. al: 
építészeti-l1lüszaki tervezö. az építöipari kivitelez.ö (a tovúbbiakban együtt: szakmagyakorló) 
személy kötcJcúsekor és bírsúgolúsakor az épít~slclügycleti hatósúg a véglegessé vúlt és 
végrehajtható döntése egyidejü megküldésével a szakmagyakorlóról névjegyz,éket vezeti) 
szervnél a jogszabúly sz_crinti eljúriÍst kezdeményezi. 

(3) !la az építész,eti-müszaki tervezö ,ihal készitett kivitelezési dokumentáció szakszcrütlen 
vagy tartalma valótlan, akkor az építésiCIügyeleti hatóság cljúníst kezdeményez a lcrveziii 
jogosultsúgról névjegyzéket vezet ii szervnél. 


