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A kivitelezési vagy építési kódex - KÉRDÉSEK

1. Melyek azok a kérdések, amelyekre a válaszokat az építési kódexben
kell keresni? (Mire terjed ki a kódex hatálya?) 1.§
2. Mi a különbség a többletmunka és a pótmunka között? 2.§ e,f
3. Mi az a NÜJ, ki és hogyan jut hozzá? 2.§ p)
4. Mi a teljesítésigazolás és ki adhatja? 3.§ k)
5. Mihez viszonyítva állíthatjuk egy ajánlatról, hogy aránytalanul alacsony?
3.§ (6)
6. Kik az építőipari kivitelezés főbb szereplői és mi a feladatuk? 7,§, 9.§, 12.§,
13.§, 16.§-21.§
7. Mikor nem kötelező és ha készül, akkor mit tartalmaz a kivitelezési
dokumentáció, az építési napló és a felmérési napló? 22.§ -28.§
1.Hogyan kezdődik és fejeződik be az építőipari kivitelezési tevékenység?
5.§ (4)-(6), 31.§-33.§
1.Mi az MKIK és mi a szerepe az építőipari kivitelezési tevékenységben?
35.§ (4) – 40/C. §
1. Mi a szervízkönyv, mikor kötelező és ha nem kötelező, ki dönt arról, hogy
vezetik-e vagy sem? 34.§ (2)
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Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. kormányrendelet (IX.15.) „Kivitelezési kódex”
I. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya, Értelmező rendelkezések
II. Építőipari kivitelezési tevékenység
III. Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői
Résztvevők, Az építtető, A tervező, Összeférhetetlenségi szabályok, A kivitelező,
A felelős műszaki vezető, A tervezői művezető, Az építési műszaki ellenőr, Az
építtetői fedezetkezelés, az építtetői fedezetkezelő és feladata,
IV. A kivitelezési dokumentáció, V. Építési napló
Az építési napló; Az e-építési napló készenlétbe helyezése; Az elektronikus
építési napló; Felmérési napló (VI. Építőipari tevékenység megkezdése és
adatok változásának bejelentése – kimaradt 2013.10.01-től)
VII. Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezése
Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel; Építési munkaterület
átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése; A
tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és a szervizkönyv; A vállalkozói
kivitelezési tevékenység bejelentésére és a vállalkozó kivitelezők nyilvántartására
vonatkozó szabályok, a vállalkozó kivitelezők ellenőrzése; A vállalkozó kivitelezők
megrendelő általi minősítésének elősegítése, A bírósági értesítéssel és a
nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás
VIII. Záró rendelkezések

A kivitelezési vagy építési kódex - Mellékletek
•MELLÉKLETEK:
•1- A kivitelezési dokumentáció tartalma - építészeti, tartószerkezeti,
épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, üzemeléstechnológiai,
környezetvédelmi, műemlékvédelmi munkarészek, költségvetés
mennyiségi kimutatásokkal, egyesített közműterv, munkabiztonsági és
egészségvédelmi terv
•2- Építési napló
•3- A felmérési napló vezetésének szabályai
•(4- Építési tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló
kérelem- kimaradt 2013.10.01-től)
•5- Építési / bontási hulladéknyilvántartó lap
•(6- Építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése- kimaradt
2013.01.01-től)
•7- Fedezetkezelés előírt mértéke a nettó beruházásérték alapján
•8- Nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való
alkalmasságának megítélése (benyújtandó dokumentumok)
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Az építési kódex- HATÁLY -1

A rendelet hatálya kiterjed (DE: közbeszerzésesnél eltérésekkel)
a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő
(1) építtető, (2) építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: tervező),
(3) kivitelező, (4) felelős műszaki vezető, (5) tervezői művezető,
(6) építési műszaki ellenőr és az (7) építtetői fedezetkezelő feladataira,
c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési
napló vezetésére,

Az építési kódex- HATÁLY - 2
d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire,
e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a
kivitelező által nyújtott biztosíték kezelésének rendjére,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra
és adatszolgáltatásra, g) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével
kapcsolatos eljárásokra,
h) az építészeti-műszaki tervezési (a továbbiakban: tervezési) és a kivitelezési
szerződés kötelező tartalmi és formai előírásaira,
i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra,
j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére,
k) az építőipari kivitelezési vállalkozások minősítéséhez szükséges
adatszolgáltatásra
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Az építési kódex - Értelmező rendelkezések - 1
a) építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység
végzésének az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói
szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező által az
alvállalkozónak átadott helye; ennek mi nősül a munkaszervezéssel
összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez
szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is,
b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján
végezhető építési-szerelési munka,
c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló
szakági munka,
d) jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész
kármegelőzésére, kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására,
felújítására, javítására, rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására
irányuló építési-szerelési munka,

Az építési kódex - Értelmező rendelkezések - 2
le) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy
lkivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses
lárban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel,
lf) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő
lkülön megrendelt munkatétel (munkatöbblet),
lg) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel
lrendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges
lszakági bontásban és részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság
lmeghatározásával,
lh) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó
lkivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez
lszükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján
lszámított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem
ltartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz
lszükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések
lközvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a
lközvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági
leljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba,
lbeüzemelés szolgáltatási díját.
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Az építési kódex - Értelmező rendelkezések - 3
Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív
Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban
szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai
ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek
képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű
költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit,
az irányítási és az ügyviteli költségeket,
i) építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési
szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező
által nyújtott biztosíték összegének kezelője,
j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő
közreműködése esetén a fővállalkozó kivitelező építési naplórészét képező
elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza az építési tevékenység
megvalósításában résztvevő összes vállalkozó kivitelező és az általuk vállalt
kivitelezési munka adatait,
k) vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű
gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői
láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó
kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet.

Az építési kódex - Értelmező rendelkezések - 4
l) fővállalkozó kivitelező: az építtetővel kivitelezési szerződést kötő,
építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozó kivitelező,
m) alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel
kivitelezési szerződést kötő vállalkozó kivitelező,
n) megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési
szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező,
o) elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
szóló
kormányrendeletben
e-építési
naplóként
meghatározott
elektronikus alkalmazás.
p) naplóügyfél-jel (NÜJ): az e-építési napló által - az első Ügyfélkapus
azonosítással történő belépés alkalmával, minden felhasználó számára automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás
további használata során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül
belépő természetes személyt.
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Az építési kódex – SZEREPLŐK -1

1- Az építtető,
2- a tervező
(a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is),
3- a vállalkozó kivitelező,
4- a felelős műszaki vezető,
5- a tervezői művezető,
6- az építési műszaki ellenőr,
7- az építtetői fedezetkezelő,
valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
(a továbbiakban együtt: az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői)
kötelesek együttműködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében.

Az építési kódex – SZEREPLŐK / ÉPÍTTETŐ
1- engedélyek jogosultja.
2- FELADATA: Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése +
la) hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése,
lb) a tervező kiválasztása, tervezői művezetés biztosítása,
lc) kivitelezési dokumentáció készíttetése, betartatása,
ld) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és bejegyzése az
lépítési naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem bíznak meg
le) az építési napló ellenőrzése,
lf) a műszaki és építési munkaterület átadás-átvételében részvétel,
lg) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése,
lh) gondoskodni az építtetői fedezetkezelő közreműködéséről.
li) teljesítésigazolás kiállítása az építtetői fedezetkezelő részére megküldése.
lj) a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha fedezet
l olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti
lvállalkozói díj teljesítésére.
l3 - Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és
lfolytatása során az a)-j) meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben
lmeghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg.
l
l
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Az építési kódex – SZEREPLŐK / TERVEZŐ
1- Az építtető a kivitelezési dokumentáció írásbeli tervezési szerződéssel.
2- A tervezési szerződésben: tevékenység, határidőket, vállalkozási díj,
laz elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje, pldszám,
lelektronikus formában is átadási kötelezettség vagy nem
l3- a nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a vállalkozási és az
lÉtv.-nek a tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.
l4- A tervező a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó,
ljóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján
lszakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít.
l5- A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít,
l(tartalma részletezve) keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.
l6- A tervező szakmagyakorlási jogosultsága, aláíró lap
l7- A tervező felelős a technológiai megvalósíthatóságáért is
l8- A kivitelezési dokumentációt a tervező a megrendelő birtokába adja
l9- Tervező + tervezői + építési műszaki ellenőr = HA egy személyben, akkor
lő a beruházási tanácsadó
l10- A tervező az elvárt műszaki teljesítményeket - az építtető egyetértése
lmellett – az építési termékek kiválasztásával teljesíti.
l
l

Az építési kódex – SZEREPLŐK / KIVITELEZŐ
1- Építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez - a vállalkozó kivitelezői
tevékenységre jogosultak névjegyzékében szerepeljen a tevékenység (megfelelő
ljogosultság), rendelkezzen alkalmas telephellyel, a kivitelezési dokumentáció az
lépítési munkaterületen álljon rendelkezésre, nyissák meg és vezessék az
lépítési naplót
l2- A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) és 43. § (2) túl:
laz építési napló megnyitása, építési hulladék vezetése, előkerülő értékek
l(természeti, kulturális örökségi, építészeti ) megőrzése- ktg építtetőt terheli,
lszemélyek ellenőrzése, próba, munkaterület őrzése, levonulás végrehajtása,
lteljesítésigazolás alapján, számla eljuttatása építtetőnek vagy fedezetkezelőnek,
lalvállalkozói nyilvántartásba eljuttatni a szerződéses adatokat fedezetkezelő
lesetén, építési naplóba tények, adatok eljuttatása
l3- fővállalkozó kivitelező kiválaszthatja alvállalkozó kivitelezőket, ha építtető nem
lválasztja ki, alvállalkozók koordinálása, (alvállalkozói – külön megálllapodással)
lépítési napló vezetése
l
l
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Az építési kódex – FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ
1- irányítja az építési szerelési munkát
2- Feladatai: jogszabályok, előírások betartatása,ellenőrzése,
lépítési napló vezetése, ellenőrzése, munkafolyamatok megszervezése,
lminőségi követelmények betartatása, ellenőrzése, kitűzés ellenőrzése, esetleges
lazonnali intézkedések, eltérések építési naplóban rögzítése, építés végén
lhulladék nyilvántartólap elkészítése, átadása építtetőnek, nyilatkozat megadása
lszakterületének megfelelően használatbavételhez (fennmaradáshoz),
lalvállalkozói teljesítés igazolása (részletesen, hogy mit tartalmaz 13.§ (3) l)),
lelküldése max. 15 munkanappal az alvállalkozótól kapott értesítéstől, építési termék
lmegfelelősége
l3- természetes és bontott anyagok felhasználásáról döntés – építési naplóba
l4- alvállalkozókkal együttműködés, nyilatkozat használatbavételhez,
lhelyettesítésről gondoskodás
l5- egyes irányítási tevékenységekkel képesítéssel rendelkező személyt is
lmegbízhat, egyes feladatokat irányítása nélkül is végezhet szakmunkás, ha az nem
lépítési engedélyhez kötött és nem vesz igénybe alvállalkozót
l6- építési engedélyhez kötött építés befejezésekor az építési napló összesítő lapján
larról nyilatkozik, hogy építészeti-műszaki dokumentációnak, kiviteli tervnek és
lelőírásoknak megfelelően végezték a kivitelezési munkát, megfelelőek a műszaki
lmegoldások, kezelték a hulladékot, ill. elszállították, az építmény ALKALMAS
lrendeltetésszerű és biztonságos használatra
l
l

Az építési kódex – ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR
KÖTELEZŐ megbízni építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén,
ha több fővállalkozó, közbeszerzési törvény alá tartozik, nemzetgazdasági
lszempontból kiemelt jelentőségű az építőipari kivitelezési tevékenység, műemlék,
lépíttetői fedezetkezelő működik közre
lFELADATA: elősegíti és ellenőrzi a szabályok, kivitelezési dokumentáció
betartatását, építtető helyszíni képviselője.-haladéktalanul értesíti építtetőt
-építési naplóban igazoltan- hiba és egyéb fontos körülményről, eltakarásra
kerülő szerkezeteknél is ellenőriz, építési naplóba bejegyez,
lépíttető döntéseinek előkészítője, teljesítésigazolás fővállalkozónak, rögzítése az
lépítési naplóban 15 munkanapon belül értesítéstől, ha eltérés van, műszaki
lIgazolás kiállítása, eltérő díjnál indoklás, több fővállalkozónál összehangol
lKÖTELEZŐ közreműködése: kivitelezési szerződés megkötésétől végszámla
lKiegyenlítéséig tart
lIRÁSBAN megbízása (melynek tartalma részletesen 16. § (6))
l
l
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Az építési kódex – Építtetői fedezetkezelő
Építtető és fővállalkozó kivitelező között létrejött kivitelezési szerződés mindkét
fél általi teljesítését segíti elő Magyar Államkincstár vagy pénzforgalmi szolgáltató,
lamely a fizetési számla vezetésére jogosult (építtető és fővállalkozó kivitelező
lválasztja ki)
lKét éven belül a földterületen megvalósuló építési beruházás értéke Kbt. szerinti
lértékhatárt elérő vagy meghaladja (uniós- nemzeti) évi ktgvetési tv. állapítja meg
laz értékhatárokat minden évben (idén 15 mFt/1,52 mrd Ft)
lÍrásos fedezetkezelői szerződés – közreműködése kivitelezési szerződés
lhatálybalépésétől elszámolás lezárásáig tart
lA szerződése megszűnik pl. ha a kivitelezési szerződést felmondja az építtető,
lvagy elszámoltak, ill. felmondja a szerződést, ha 60 napon túl lejárt követelés fedezet
lhiány amiatt nem teljesíthető
lHavi díjazás min. 30 eFt/hó, építési beruházás 0,1 %-a
l
l

Az építési kódex 1-ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2-felmérési napló
1- MINDEN építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi
eljáráshoz kötött építési tevékenység végzéséről KELL vezetni
lHatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció tényekkel,
lmelyet elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek az
lépítési folyamat részvevői vezetni
lMinden munkavégzési napon bejegyzést kell tenni, ha munkavégzés nem
ltörténik, napi jelentés nem szükséges, de be kell jegyezni a várható
lmunkafolytatási napot, pótmunka szükségességét, magyar nyelven kell
lvezetni, észrevételre ellen-észrevétel tehető
lE-napló részei: címoldal, nyilvántartásrész, naplórész, nyilatkozatok, a
lbejegyzéseket másnap lezárja a rendszer, napi jelentés és eseti
lbejegyzések kerülnek bele
l2- Építési napló mellékleteként – építési munka mennyiségének
lellenőrzése céljából készül, ha ez az alapja az elszámolásnak az
lépíttetővel kötött szerződés alapján
l(/3/ – teljesítésigazolási napló is az e-építési napló része)
l
l
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Az építési kivitelezési tevékenység befejezése
Teljesítésigazolások (ezek ellenértéke a kifizethető számlákon), majd
befejezéskor műszaki átadás-átvételi eljárás, ahol a résztvevőket
laz építtető hívja össze, egyben értesíti az illetékes építésfelügyeleti
lhatóságot is, a teljesítést ellenőrzi a műszaki ellenőr vagy a beruházási
ltanácsadó, erről elektronikus jkv-et (e-jkv-et) készítenek, melyet az
le-főnaplóhoz csatolnak (tartalmáról 32.§ (5)) építtető dönthet, igényt
ltart-e hibák kijavítására vagy árengedményt kér.
lKészülhet elektronikus hibajegyzék, hiányjegyzék is. Javítások után
le-teljesítési összesítő, e-teljesítésigazolás alapja az elektronikus
lműszaki igazolás (e-műszaki igazolás), ennek határozza meg az
lépíttető a számlázható összeget, amelyet 30 napon belül fizet meg a
lfővállalkozó kivitelezőnek. Építtetői fedezetkezelő esetén a fő- vagy
lmegrendelő vállalkozó köteles elszámolni alvállalkozójával, csak ezután
ljogosult saját számlája teljes körű kiegyenlítésére.
lÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET átadása javítás, elszámolás után,
lhulladék-nyilvántartó lap, megvalósulási dokumentáció, kezelési,
lkarbantartási útmutató, minden egyéb dokumentum átadása építtetőnek (33.§ (3))
lTulajdonos jókarbantartási kötelezettsége (felülvizsgálatok) és a
lszervízkönyv (mindkettő pl. tömegtartózkodásra szolgáló építménynél,
lutóbbit az építési napló lezárása után nyitják meg, az építmény tartozéka lesz,
laz új tulajdonosnak át kell adni)
l
l
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