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TUDÁSTÁR
Beruházás lebonyolítással
kapcsolatos alapfogalmak 1.
Mindennapi munkánk során sok eset
ben tapasztaltuk, hogy az új beruházást
tervezõ befektetõk, menedzserek nem
ismerik pontosan az építõipari kivite
lezéssel kapcsolatos fogalmakat, a be
ruházások lebonyolításában részt vevõ
szereplõket és feladatkörüket.
Mindez nem meglepõ, hiszen egy
átlagos cég életében viszonylag ritkán
fordul elõ, hogy új üzemcsarnok, raktár
vagy iroda építésébe kezd. Szeretnénk
megkönnyíteni az ebbe a speciális szitu

IES: Néhány beruházás
lebonyolítási referenciánk
CBA Príma C+C áruház,
Szeged: 4700 m2, teljes körû
projekt elõkészítés és
lebonyolítás, generáltervezés,
mûszaki ellenõrzés
HansaKontakt logisztikai
központ, Szeged: 35.000 m2,
teljes körû projekt elõkészítés
és lebonyolítás, tervezés,
mûszaki ellenõrzés
DÉLÉP Ipari Park, Szeged:
közmû infrastruktúra felújítás
41 haon, pályázat elõkészítés,
projektmenedzsment, mûsza
ki ellenõrzés, kommunikáció

ációba kerülõ döntéshozók helyzetét
azzal, hogy röviden bemutatjuk szá
mukra az alapfogalmakat, szereplõket,
illetve összefoglaljuk a feladatköröket
és kötelezettségeket.
Tudástárunk elsõ részében magát az
építõipari kivitelezési tevékenységeket
vesszük górcsõ alá.

Mit értünk építõipari kivi
telezési tevékenység alatt?
Építõipari kivitelezési tevékenység min
den olyan építésiszerelési munka vagy
munkák összessége, illetve az ezekhez
kapcsolódó egyéb építési tevékenység,
amely jellemzõen irányító, ellenõrzõ és
termelõ tevékenység eredménye
képpen valósul meg.

A kivitelezés szereplõi
Az építõipari kivitelezési tevékenység
megvalósításában a következõ szerep
lõk vesznek részt:
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Építõipari kivitelezési
tevékenység
A kivitelezés szereplõi
Kik végezhetnek
építõipari kivitelezést?
Miért felelõs a kivite
lezõ?
Mik a kivitelezés meg
kezdésének feltételei?
Az Építési Törvény szerint építési mun
kát (néhány, a jogszabályban leírt kivé
teltõl eltekintve) csak:
Ÿ a jogerõs és végrehajtható építési
engedélynek,
Ÿ a hozzá tartozó, jóváhagyott (enge
délyezési záradékkal ellátott) terveknek
és egyéb okiratoknak, valamint

§ építtetõ
§ beruházás lebonyolító
§ tervezõ
§ tervellenõr
§ kivitelezõ
§ felelõs mûszaki vezetõ

Kecskeméti Sajtóház felújítása
üzletek és luxuslakások kiala
kítása. Komplett beruházás
elõkészítés, projekt lebonyolí
tás, kiviteli tervek készítése

§ tervezõi mûvezetõ és
§ építési mûszaki ellenõr.

www.iesolutions.hu
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Ÿ bizonyos, a jogszabályban meghatá
rozott esetekben az ezek alapján
készített
mûszaki
megvalósítási
terveknek megfelelõen szabad végezni.
A jóváhagyott (engedélyezési záradék
kal ellátott) tervtõl csak az építésügyi
hatóság újabb elõzetes engedélyével
szabad eltérni, kivéve, ha az eltérés
önmagában nem engedélyhez kötött
építési munka!

Kik végezhetnek kivitelezési
tevékenységet?
Az építésügyi hatósági engedélyhez
(más néven létesítési engedélyhez)
kötött építmények építõipari kivitele
zési tevékenysége akkor folytatható,
ha:
a) az építõipari kivitelezés az építési
tevékenységet folytató (továbbiakban:
kivitelezõ)
tevékenységi
körében
szerepel, illetve
b) az építés mûszaki munkálatait az
építési munka jellegének megfelelõ és
jogszabályban meghatározott szak
képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ
felelõs mûszaki vezetõ irányítja.

Ÿ az építtetõ által rendelkezésére bo
csátott jogerõs és végrehajtó építési
engedélyben és a hozzá tartozó jóvá
hagyott engedélyezési tervekben elõ
írtak biztosításáért.
A kivitelezõ (a jogszabályban meg
határozott esetben és módon) építési
naplót vezet, amiben a napi munkát
rögzíti. Ezt a naplót állandóan a munka
helyszínén tartja, és az ellenõrzõ
hatóság, illetve a mûszaki ellenõr
kérésére rendelkezésre bocsátja.

Mik a kivitelezés
megkezdésének feltételei?
Az építõipari kivitelezési tevékenység
csak akkor kezdhetõ meg, ha:

Akinek az építõipari kivitelezés a tevé
kenységi körében nem szerepel, vagy
magánszemély, az felelõs mûszaki
vezetõ irányítása mellett  csak saját
céljára végezhet építési munkát.

Ÿ a kivitelezési dokumentáció az épí
tési munkahelyen rendelkezésre áll,

Ÿ a megvalósított építmény, építmény
rész, szakmunka rendeltetésszerû és
biztonságos használhatóságáért, vala
mint

www.iesolutions.hu

Ÿ a kivitelezés megkezdéséhez a ren
deletben elõírt bejelentési kötele
zettségének az építtetõ határidõben
eleget tett, és az építésfelügyeleti ható
ság az építõipari kivitelezési tevé
kenység végzését nem tiltotta meg,

Az építtetõ az építésiszerelési munka
szakszerû végzésének folyamatos
figyelemmel kísérésére, ellenõrzésére
helyszíni
képviselõjeként,
külön
jogszabályban meghatározottak szerint
mûszaki ellenõrt bízhat meg.

Ÿ elegendõ számú és megfelelõ szak
képesítésû munkavállaló áll rendel
kezésre,

A kivitelezõ felelõs:

Ÿ a kivitelezési munka végzésére vo
natkozóan az építtetõvel írásban
szerzõdést kötöttek,

Az építési napló részét képezik az
elvégzett építõipari kivitelezési tevé
kenységekre vonatkozó felelõs mûszaki
vezetõi nyilatkozatok is.

Építési szakmunkát csak az végezhet,
aki a tevékenységre jogszabályban
elõírt szakmai feltételekkel rendelkezik.

Miért felelõs a kivitelezõ?
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Ÿ az építési naplót az építési területen
megnyitották,
Ÿ az építkezés megkezdéséhez és
végzéséhez rendelkezésre áll az épí
tésügyi hatósági eljárásokról és az épí
tésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott
hatósági engedély,
Ÿ mûemlék esetén rendelkeznek
örökségvédelmi hatósági engedéllyel,
illetve bejelentés esetén annak
igazolásával,

Ÿ ha a kivitelezés megkezdését az
építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelmé
nyekrõl szóló jogszabályban meghatá
rozott feltételek fennállása esetén
elõzetesen bejelenti a munkavédelmi
hatóság építési munka helye szerint
illetékes felügyelõségének.
Beruházás lebonyolítási feladatokkal
kapcsolatban
forduljon
hozzánk
bizalommal! Elérhetõségünk:

Integrated Engineering Solutions Kft.
6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 36.
2045 Törökbálint, Tulipán u. 8.
Tel/fax: +36-62/255-828
Mobil: +36-30/493-6470
info@iesolutions.hu
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