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Tisztelt Igazgató Asszony!

Az építőipari jogszabályváltozást
tájékoztatást adom.

érintő utólag megküldött kiegészítő kérdésekre, az alábbi

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 39. § (1) bekezdése szerint:
,,(1) Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében
végzett építési tevékenységek összessége. "
Az Étv. 2. § 36. pontja szerint:
,,36. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása,
bővítése, felújitása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása,
lebontása,
elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése. "
Az .Épületépítési projekt szervezése" tevékenység-megjelöléshez
fűzött KSH magyarázat
szerint:
" Ebbe a tételbe tartozik:
- a későbbi eladásra szánt épület építésével kapcsolatos építési beruházás szervezése a
pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával, az építőipari kivitelezői
tevékenység végzése nélkül
Csak az épület építtetője illetve beruházója tartozik ide. aki az építkezés befejeztével az épület
tulajdonjogával rendelkezni jogosult. "
Megállapítható, hogy a levelében megjelölt "épületépítési projekt szervezés" sem a TEÁOR,
sem az Étv. fogalomhasználata szerint nem minősül építési tevékenységnek.
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Az Étv. 39. § (2) bekezdése a 2013. január l-én hatályba lépett módosítást követően előírja:
" (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,
a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a
kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik,
b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló - ilyen
szakképesítésű szakmunkással, és
c) aki - a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a)
pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető
kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására
jogosult. "
Az előíráshoz kapcsolódóan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 42. § (5) bekezdése előírja:
,,(5) Annak a vállalkozó kivitelezőnek, akit az MKIK 2013. január 1-jéig vett a vállalkozó
kivitelezők nyilvántartásába és a tevékenység végzésére való jogosultságát olyan szakmunkás
megjelölésével,
illetve felelős
műszaki vezető megnevezéséveI
igazolta, akinek a
foglalkoztatási módja vonatkozásában nem teljesül a 2013. január l-jén hatályba lépett Étv.
39. § (2) bekezdésb), illetve c) pontja szerinti követelmény, 2013. július l-jéig van lehetősége
az MKIK-hoz történő bejelentéssei eleget tenni e követelménynek. "
A bemutatott hatályos
szabályozás
alapján a vállalkozó
kivitelezőnek
kétirányú
követelménynek kell eleget tennie,· egyrészt a kivitelezői
nyilvántartáshoz kapcsolódó
előírások szerint rendelkeznie kell a kivitelezői nyilvántartásban megjelölt építőipari
kivitelezési tevékenységi körének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezetővel, másrészt eleget kell tennie az Étv. 39/A. § (l) bekezdése szerinti követelménynek,
mely szerint:
,,(l) Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan felelős
műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának
megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők
vonatkozásában közvetlen utasításijoggal rendelkezik. "
A fentieken túlmenően tájékoztatom, hogy a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetés
eredményeként megjelent az a 2013. július 1-én hatályba lépő törvény és kormányrendelet
módosítás, amely orvosoini
fogja az ismertetett szabályozás
alkalmazhatóságával
kapcsolatosan felvetett kifogásokat. A fentebb már idézett Étv. 39. § (2) bekezdés hatályát
veszti és a építőipari kivitelezési tevékenység folytatására vonatkozó követelmények
kormányrendeleti szenten kerülnek meghatározásra.
Az Épkiv. a módosítás eredményeként élesen elkülönítve fogja meghatározni a vállalkozó
kivitelezői tevékenység vállalásnak és a vállalkozó kivitelező tevékenység végzésének a feltételeit.
Az Épkiv. 12. § (l) és (la) bekezdése szerint:
,,(l) Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon
túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha
a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre
vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és
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b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében kozvetlenűl részt
vesz.
(1a) A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési
tevékenységet végezhet
a) amelyhez
aa) - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az építőipari
kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági.
munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki
vezetővel,
ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő
számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - vele tagsági. munkavállalói
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással,
ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel,
ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció
az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és
ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót az építési
munkaterületen megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik,
b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre
áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti hatósági engedély vagy
tudomásul vétel,
c) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói építési szerződés
esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel a 3. § (1)-(3) bekezdése szerint írásban
szerződést kötöttek, és
d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. "
A tevékenységvégzés
feltételeinek változásához igazodva_módosul a vállalkozó kivitelezöi
névjegyzékbe történö bejelentés tartalma is.
Az Épkiv. 35. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
[A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek - a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXV! törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott
adatokon kivűl - tartalmaznia kell]
"a) a vállalkozó kivitelező
aa) cégjegyzékszámát,
egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási
számát, adószámát,
ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,
ac) telephelye (telephelyei) címét,
ad) által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő
szakképesítéssel rendelkező - vele tagsági. munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló - szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges
szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,
ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az ab) alpont szerinti tevékenységek
legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok
ellátására jogosult. vele tagsági. munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az Étv. 39/A. § (2) bekezdésére
hivatkozást, és
aj) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel,
vagy többségi
befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselő je, aki korlát/an felelősséggel, vagy
többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselő je volt olyan más
vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül a 37. § (1 a)
bekezdése alapján, vagy két éven belül a 37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a
nyilvántartás ból töröltek. "
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A módosuló szabályozás eredményeként a vállalkozó kivitelezőnek a - tevékenység végzés
illetve névjegyzékbe vétel feltételeként meghatározott - felelős műszaki vezetőt és
szakmunkást, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is lehetősége lesz
foglalkoztatni.
Tisztelt Igazgató Asszony! Megköszönve a továbbított kérdéseket,
felvetésekre megnyugtató tájékoztatást tudtam adni.

Budapest, 2013. április"

bízom benne, hogya
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