
9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) 
bekezdésének f), d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:

� 1. § Az építésfelügyeleti bírság (a továbbiakban: bírság) alapja
a) az 1. melléklet I. rész 1-7. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építésügyi 

bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Épbír.) 3. § (1) bekezdés szerint számított építmény érték,

b) az 1. melléklet I. rész 8-16. pontja valamelyikének fennállása esetén: az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont 
szerint számított építmény érték és az Épbír. 2. melléklet szerint a készültségi állapothoz rendelt szorzószám 
szorzata,

c) az a)-b) pont hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták esetén: a kivitelezésre vonatkozó 
szerződésben megállapított általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték (a továbbiakban: 
szerződéses érték).�

2. § (1) Az Épfelbír. 2. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (1) A bírság mértéke - a (2)-(3) bekezdés szerinti eltéréssel -
a) az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az 1. §-ban 

meghatározott érték és az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértő cselekményhez tartozó szorzószám 
szorzata, de legfeljebb az ott megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b) az 1. melléklet II. részében meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az adott jogsértő 
cselekményhez rendelt bírságösszeg.

(2) A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg
a) 150%-a
aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében,
ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki 

jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett 
természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében;

b) 50%-a építmény bontása esetében.
(3) A bírság mértéke az (1)-(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a - az 1. melléklet I. rész 

16. pontban meghatározott jogsértő cselekmény kivételével -, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 
éven belül legalább két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.�

(2) Az Épfelbír. 2. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott építésfelügyeleti hatóság által 
jogerősen megállapított bírság az építésügyi célelőirányzatot illeti.

(9) A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság 
által jogerősen kiszabott bírságot az építményfajta szerint illetékes miniszter által meghatározott előirányzat 
számlájára kell befizetni.�

3. § Az Épfelbír. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
� 2/A. § (1) Az építési műszaki ellenőr az 1. melléklet I. rész 7. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság 

megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az 
építtetőt tájékoztatta.

(2) Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. melléklet I. rész 5., 9., 13-16. pontja szerint megállapított 
bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az 
építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges 
intézkedés megtételét elmulasztotta.

(3) Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az 
építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt 
terhelő 1. melléklet I. rész 15. pontjában és a II. részben meghatározott bírságtétel 50%-a a felelős műszaki 
vezetőt, 50%-a a kivitelezőt terheli.

(4) Az építtetővel szemben az 1. melléklet szerint megállapított építésfelügyeleti bírság a 
beruházáslebonyolítót terheli, ha a külön jogszabályban meghatározott építtetői feladat teljesítését, vagy annak 
részét a beruházáslebonyolító átvállalta. A meghatározott építtetői feladat- és felelősségi kör 
beruházáslebonyolító részére történő átadásának bizonyítása, az építtetőt terheli.�



4. § (1) Az Épfelbír. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított 

egy éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított 5 éven belül szabható ki. Az egyéves 
időtartam kezdetét - új eljárás esetén - az új eljárást elrendelő jogerős határozat keltétől kell számítani.�

(2) Az Épfelbír. 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bírság kiszabásáról szóló jogerős és végrehajtható határozat jogerős záradékkal ellátott 1 példányát az 

építésfelügyeleti hatóság 8 napon belül köteles megküldeni]
� e) a 2. § (8) bekezdésben meghatározott építésfelügyeleti hatóság eljárása esetén az építésügyi 

célelőirányzat, a 2. § (9) bekezdésben meghatározott építésfelügyeleti hatóság eljárása esetén a sajátos 
építményfajták szerinti előirányzat felügyeletét ellátó szervnek (a továbbiakban: felügyeleti szerv), e rendelet 
2. melléklete szerinti adatlappal együtt.�

(3) Az Épfelbír. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (3) A befizetés megtörténtét a befizetést követő 3 munkanapon belül a kötelezett igazolja a bírságot 

megállapító elsőfokú építésfelügyeleti hatóság részére.�
5. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (1) A bírság alapja az építmény számított értéke. Az építmény számított értéke
a) az elkészült, kivitelezés alatt álló, megsemmisült építmény, építményrész rendeltetéséhez, a 

megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt 1. melléklet szerinti egységár, és
b) az építmény, építményrész, a megmozgatott földmennyiség - építésügyi hatósági engedély, építészeti-

műszaki tervdokumentáció, felmérés alapján számított - bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) 
térfogatának, felületének (vagy az 1. melléklet 1-9. pontjaiban felsorolt építmények alapterületének), 
magasságának, darabszámnak
szorzata. A bírság mértékét - a 2. melléklet figyelembevételével - a 3. melléklet szerint kell kiszámítani.

(2) A bírság összegét az alábbi %-os értékek alapján kell meghatározni:
a) engedély nélküli építés esetén 50%,
b) engedélytől eltérő építés esetén 40%,
c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%,
d) engedélyhez nem kötött, de szabálytanul végzett építés esetén 20%,
e) bejelentés nélkül végzett építés és bontás esetén 20%,
f) helyi védelem alatt álló épületen végzett építés és bontás esetén 70%, ha a szabálytalanság a védettség 

elrendelésének alapjául szolgáló építmény(rész)t érinti,
g) világörökség területén és műemléki védelem alatt álló ingatlanon meglévő, nem védett épületen történő 

építés és bontás esetén 80%.�
(2) Az Épbír. 3. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
� 1. Meg kell állapítani a megépített, kivitelezés alatt álló építmény, építményrész, megmozgatott 

földmennyiség építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv szerinti bruttó (határoló szerkezetekkel 
együtt mért) térfogatát, felületét, magasságát, darabszámát, illetőleg az 1. melléklet 1-9. pontjaiban felsorolt 
építmények alapterületét függetlenül annak tényleges készültségi fokától.�

6. § (1) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) 10. §-a (1) 
bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi kamara törli a névjegyzékből azt a személyt,]
� e) akit az építésfelügyeleti hatóság
ea) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. 

melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértő cselekmény miatt 3 éven belül két alkalommal jogerősen 
építésfelügyeleti bírsággal sújtott,

eb) az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértő cselekmény kivételével 3 éven belül 
öt alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtott.�

(2) Az Émer. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (2) Ha a névjegyzékből való törlésre az (1) bekezdés ea), eb), f) pontja alapján került sor, a 

szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 éven belül a 
névjegyzékbe nem vehető fel.�

(3) Az Émer. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
� (5) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek a szakmagyakorlási jogosultságát,
a) legfeljebb fél év időtartamra, akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetésben részesített,
b) legfeljebb egy év időtartamra, akit az építésfelügyeleti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. 

pontban meghatározott jogsértő cselekmény miatt jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtott és a jogsértés 
súlyos testi sértést, egészségkárosodást vagy halált okozott,



c) legfeljebb egy év időtartamra, akit az építésfelügyeleti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. 
pontban meghatározott jogsértő cselekmény kivételével egy éven belül három alkalommal jogerősen 
építésfelügyeleti bírsággal sújtott.�

7. § Az Épfelbír. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép és az Épbír. 1. melléklete helyébe e 
rendelet 2. melléklete lép.

8. § Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki:

� (4) Az építésfelügyeleti hatóság
a) az építésügyi hatóságnak az építési engedély számát, az ingatlan helyrajzi számát és az építési 

tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
b) a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott 

adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség építkezés helye szerint illetékes területi 
felügyelőségének,

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete G) részének 6. pontja szerinti 
adatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak
minden hónap 5. napjáig küldi meg.�

9. § (1) Ez a rendelet 2008. február 2-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az Épbír.
a) 3. §-ának (5) bekezdésében � az (1) bekezdésben�  szövegrész helyébe � a (2) bekezdésben�  szövegrész,
b) 3. mellékletének 1.4. pontjában a � felületét�  szövegrész helyébe a � felületét, alapterületét�  szövegrész 

lép.
(3) Az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1-16. §-a, 

a 17. §-ának (1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése a hatályát veszti.
(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet
a) l/A. mellékletének
aa) � Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, 

Feketeerdő, Halászi, Károlyháza, Levél, Lipót, Rajka, Újrónafő, Várbalog, készenléti illetékességi területe 
Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Máriakálnok, 
Mosonszolnok, Püski�  szövegrésze helyébe � Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe 
Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Károlyháza, Levél, Rajka, 
Újrónafő, Várbalog, készenléti illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, 
Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski�  szövegrész lép,

ab) � Debrecen készenléti illetékességi területe Bocskaikert�  szövegrésze a hatályát veszti,
ac) � Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház, készenléti illetékességi területe Hajdúsámson, 

Nyíracsád, Fülöp, Nyírábrány�  szövegrésze helyébe � Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház, 
készenléti illetékességi területe Bocskaikert, Hajdúsámson�  szövegrész lép,

ad) � Kaba ellátási illetékességi területe Kaba, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, 
Újiráz�  szövegrésze helyébe � Kaba ellátási illetékességi területe Kaba� , � Komádi ellátási illetékességi területe 
Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Újiráz�  szövegrész lép,

ae) � Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs, Nyírmártonfalva, Újléta�  szövegrésze helyébe 
� Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, 
Újléta�  szövegrész lép,

af) � Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, 
Gyöngyössolymos, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Vámosgyörk, Vécs, 
Visonta, Visznek, készenléti illetékességi területe Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szűcsi, 
Halmajugra, Karácsond, Ludas, Abasár, Markaz�  szövegrésze helyébe � Gyöngyös ellátási illetékességi 
területe Gyöngyös, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, 
Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, 
Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek, készenléti illetékességi területe Halmajugra, Karácsond, Ludas, Abasár, 
Markaz�  szövegrész lép,

ag) � Karcag ellátási illetékességi területe Karcag, Kunmadaras, készenléti illetékességi területe Berekfürdő, 
Kenderes�  szövegrésze helyébe � Karcag ellátási illetékességi területe Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, 
készenléti illetékességi területe Kenderes�  szövegrész lép,

ah) � Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta, Pánd, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, 
Tápiószecső, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe Farmos, Kóka, Sülysáp, Szentmártonkáta, 
Tápiógyörgye, Tápiószele, Tóalmás�  szövegrésze helyébe � Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta, 
Kóka, Pánd, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi 
területe Farmos, Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tóalmás�  szövegrész lép,



ai) � Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre, Pilisszentlászló, készenléti illetékességi területe 
Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu�  szövegrésze 
helyébe � Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, készenléti 
illetékességi területe Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu�  szövegrész 
lép,

aj) � Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Őrtilos, Porrog, 
Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfalu 
készenléti illetékességi területe Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter�  szövegrésze helyébe � Csurgó 
ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, 
Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, 
Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfalu�  szövegrész lép,

ak) � Kőszeg ellátási illetékességi területe Kőszeg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, készenléti 
illetékességi területe Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Lukácsháza, Nemescsó, Peresznye, Pusztacsó, Velem�  szövegrésze helyébe � Kőszeg ellátási illetékességi 
területe Kőszeg, Bozsok, Cák, Horvátzsidány, Gyöngyösfalu, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, 
Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem�  szövegrész lép,

al) � Balatonalmádi ellátási illetékességi területe Balatonalmádi�  szövegrésze helyébe � Balatonalmádi 
ellátási illetékességi területe Balatonalmádi, készenléti illetékességi területe Litér�  szövegrész lép,

am) � Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, 
Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Szentantalfa, 
Szentjakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly, készenléti illetékességi területe Litér, Csopak, Paloznak, Pécsely, 
Tihany�  szövegrésze helyébe � Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófő, Balatonakali, 
Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, 
Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly, készenléti illetékességi 
területe Tihany�  szövegrész lép;

b) 1/B. mellékletének
ba) � Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak, 

Püski�  szövegrésze helyébe � Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, 
Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski�  szövegrész lép,

bb) � Nyíracsád ellátási illetékességi területe Nyíracsád�  szövegrésze a hatályát veszti,
bc) � Fülöp ellátási illetékességi területe Fülöp, Nyírábrány�  szövegrésze a hatályát veszti,
bd) � Gyöngyöspata ellátási illetékességi területe Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szűcsi�  

szövegrésze a hatályát veszti,
be) � Berekfürdő ellátási illetékességi területe Berekfürdő�  szövegrésze a hatályát veszti,
bf) � Bénye ellátási illetékességi területe Bénye, Gomba, Nyáregyháza, Vasad�  szövegrésze helyébe 

� Nyáregyháza ellátási illetékességi területe Bénye, Gomba, Nyáregyháza, Vasad�  szövegrész lép,
bg) � Bernecebaráti ellátási illetékességi területe Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola�  szövegrésze 

helyébe � Vámosmikola ellátási illetékességi területe Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola� 
szövegrész lép,

bh) � Kóka ellátási illetékességi területe Kóka�  szövegrésze a hatályát veszti,
bi) � Pilisszentkereszt ellátási illetékességi területe Pilisszentkereszt�  szövegrésze a hatályát veszti,
bj) � Iharosberény ellátási illetékességi területe Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter�  szövegrésze a 

hatályát veszti,
bk) � Lukácsháza ellátási illetékességi területe Lukácsháza, Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, 

Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Nemescsó, Peresznye, Pusztacsó, Velem�  szövegrésze a hatályát veszti,
bl) � Tihany ellátási illetékességi területe Tihany, Pécsely�  szövegrésze helyébe � Tihany ellátási illetékességi 

területe Tihany�  szövegrész lép,
bm) � Csopak ellátási illetékességi területe Csopak, Paloznak�  szövegrésze a hatályát veszti.
(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében
a) az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök cím alatt a � 2 fő, köztisztviselőnként�  

szövegrész helyébe � 2 köztisztviselőnként�  szövegrész lép,
b) az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök cím alatt
ba) a � Szintezőműszer - hatóságonként 3 db�  szövegrész helyébe � Szintezőműszer - közigazgatási hivatali 

székhelyenként és kirendeltségenként 1 db�  szövegrész lép,
bb) a � Kézilézertávmérő - köztisztviselőnként 1 db�  szövegrész helyébe � Kézilézertávmérő - 2 

köztisztviselőnként 1 db�  szövegrész lép,
bc) a � Gépkocsi - hatóságonként minimum 1 db�  szövegrész helyébe � Gépkocsi - közigazgatási hivatali 

székhelyenként minimum 1 db�  szövegrész lép,



bd) a � III. Irodai nyomtatók Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) - hatóságonként minimum 1 db� 
szövegrész a hatályát veszti.

(6) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet melléklete 2008. február 2-
án a hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet 2008. február 3-án a hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

� 1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez

I. rész

Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó 
szorzószámok 

és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg 
forintban

Bírság 
alapja

A jogsértő cselekmény Építtető
Építési 

műszaki 
ellenőr

Kivitelező
Felelős 
műszaki 
vezető

Kivitelezési 
dokumen-

tációt 
készítő 
tervező 
(a továb-
biakban: 
tervező)

1. Építési műszaki ellenőr 
alkalmazásának mellőzése 
[megítélése az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról szóló 
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ékt.) 15. § (1) 
bekezdés alapján]

0,005 
legfeljebb 
1 000 000

- - - -

Számított 
építmény 

érték 1. § a) 
pont

2. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező építési műszaki 
ellenőr megbízása, megbízás 
elfogadása [megítélése az építési 
műszaki ellenőri, valamint a 
felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 
244/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
szakmajog.) 2. § (1) bekezdés 
alapján]

0,005 
legfeljebb 
500 000

0,01 
legfeljebb 
500 000

- - -

3. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező tervező megbízása, 
megbízás elfogadása, ha építtető a 
megbízó [megítélése a 
településtervezési és az építészeti-
műszaki tervezési, valamint az 
építésügyi műszaki szakértői 

0,005 
legfeljebb 
500 000

- - - 0,01 
legfeljebb 
1 000 000



jogosultság szabályairól szóló 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: tervjog.) 9. § (1) 
bekezdés alapján]
4. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező tervező megbízása, 
megbízás elfogadása, ha 
kivitelező a megbízó [megítélése a 
tervjog. 9. § (1) bekezdés alapján]

- -
0,007 

legfeljebb 
1 000 000

-
0,01 

legfeljebb 
1 000 000

5. Tervezői nyilatkozat ellenére 
a kivitelezési terv nincs 
összhangban az építési 
engedélyezési tervvel 
[megítélése az Ékt. 8. § (5) 
bekezdésének dc) pontja és a 16. 
§ (6) bekezdés alapján]

-
0,003 

legfeljebb 
300 000

-
0,005 

legfeljebb 
500 000

0,007 
legfeljebb 
500 000

6. Az építési műszaki ellenőrre 
vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése [megítélése a 
szakmajog. 12. § (1) bekezdése 
alapján]

-
0,01 

legfeljebb 
500 000

- - -

7. Építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése 
kivitelezési dokumentáció 
nélkül [megítélése az Ékt. 16. 
§ (1) bekezdés alapján]

0,005 
legfeljebb 
1 000 000

0,003 
legfeljebb 
500 000

0,005 
legfeljebb 
1 000 000

0,005 
legfeljebb 
500 000

-

8. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező kivitelező megbízása, 
megbízás elfogadása [megítélése 
az Étv. 39. § (1) bekezdés a) pont 
alapján]

0,005 
legfeljebb 
500 000

-
0,01 

legfeljebb 
1 000 000

- -

9. Építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése, felelős 
műszaki vezető nélkül 
[megítélése az Étv. 39. § (1) 
bekezdés b) pont alapján]

-
0,003 

legfeljebb 
500 000

0,01 
legfeljebb 
2 000 000

- -

10. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető 
megbízása, megbízás elfogadása 
[megítélése a szakmajog. 2. § (1) 
bekezdés alapján]

- -
0,007 

legfeljebb 
1 000 000

0,01 
legfeljebb 
500 000

-

Készültségi 
foknak 

megfelelő 
számított 
építmény 

érték 1. § b) 
pont

11. Építési szakmunka 
végeztetése a tevékenységre 
előírt szakmai feltétel 
hiányában, szabálytalanul 
foglalkoztatott személyenként 
megállapítva [megítélése az Étv. 
39. § (2) és (3) bekezdés 
alapján]

- -
0,003 

legfeljebb 
1 500 000

0,003 
legfeljebb 
500 000

-

12. A felelős műszaki vezetőre - - - 0,01 -



vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése [megítélése a 
szakmajog. 12. § (2) bekezdés 
alapján]

legfeljebb 
500 000

13. Nem megfelelő építési 
anyagok, szerkezetek és 
termékek felhasználása, 
beépítése [megítélése az Étv. 41. 
§ (1) bekezdés alapján]

-
0,003 

legfeljebb 
500 000

0,005 
legfeljebb 
2 000 000

0,005 
legfeljebb 
500 000

-

14. Kivitelezési dokumentációtól 
eltérő kivitelezés [megítélése az 
Ékt. 16. § (1) bekezdés alapján]

-
0,003 

legfeljebb 
500 000

0,005 
legfeljebb 
1 000 000

0,005 
legfeljebb 
500 000

-

15. Az építési napló hiánya (csak 
a kitöltött címlappal és 
nyilvántartási résszel rendelkező 
építési naplót lehet meglévőnek 
tekinteni) [megítélése az Ékt. 18. 
§ (1) bekezdés alapján]

-
0,003 

legfeljebb 
500 000

0,01 
legfeljebb 
3 000 000

- -

16. Az állékonyságot, az életet 
vagy egészséget veszélyeztető 
állapot előidézése [megítélése az 
Étv. 31. § (2) bekezdés alapján]

-
0,005 

legfeljebb 
1 000 000

0,01 
legfeljebb 
10 000 000

0,02 
legfeljebb 
2 000 000

-

II. rész

Bírság összege [az Épbír. 3. § (1) 
bekezdés a) pont szerint számított 

építmény érték alapján]
Építés-

felügyeleti 
bírság 
alanya

A jogsértő cselekmény
30 millió Ft 

számított 
építményérték alatt

30 millió Ft és 30 
millió Ft számított 

építményérték felett

1. A bejelentési és adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása [megítélése az Étv. 
39. § (1) bekezdés d) pont szerint és az Ékt. 
23. §-a alapján]

- 100 000 Ft

Építtető

2. Írásbeli építési szerződés, valamint a 
kiviteli dokumentáció készítésére 
vonatkozó írásbeli tervezési szerződés 
hiánya [megítélése az Ékt. 3. § (1) és (2) 
bekezdés, valamint az Ékt. 8. § (1) és (2) 
bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

3. Az építési napló vezetésére vonatkozó 
követelmények megsértése [megítélése az 
Ékt. 19. § bekezdés alapján]

50 000 Ft 150 000 Ft

Kivitelező

4. Írásbeli építési szerződés hiányában 
építőipari kivitelezési tevékenység végzése 
és alvállalkozói szerződés esetén 
végeztetése [megítélése az Ékt. 3. § (1) és 
(2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

5. Kivitelezési dokumentáció készítésére 
vonatkozó írásbeli szerződés hiánya ha 

100 000 Ft 150 000 Ft



kivitelező a megbízó [megítélése az Ékt. 8. § 
(1) és (2) bekezdés alapján]

Kivitelezési 
dokumentá-
ciót készítő 

tervező

6. Írásbeli tervezési szerződés hiányában 
elkészített és felhasználásra került kiviteli 
dokumentáció [megítélése az Ékt. 8. § (1) 
és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

”

2. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

� 1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Építmény egységára

A szabálytalan építmény rendeltetése
Mérték-
egység

Egységár

1.1.
Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó családi-, 
üdülő-, hétvégi ház

E Ft/m2 140

1.2.

Többlakásos, társasházi, telepszerű közösségi lakóépület, 
szálláshely szolgáltató épület, épületrész (szociális-, nyugdíjas-, 
szeretetotthon, diák-, munkás-, hajléktalanszálló kollégium, 
árvaház, szálloda, hotel, motel, panzió, fogadó stb.)

E Ft/m2 160

1.3.
Egyéb pihenő-nyaraló épület, épületrész (ifjúsági szálló, 
turistaház, menedékház, kemping stb.)

E Ft/m2 120 

2.1.

Kis- és nagykereskedelmi építmény, építményrész 
(bevásárlóközpont, üzletközpont, áruház, vásárcsarnok, fedett piac 
stb.) Vendéglátó-szórakoztató építmény, építményrész (játékterem, 
kaszinó, mulató, bár, diszkó, varieté, szex-shop stb.)

E Ft/m2 190

2.2.

Egyéb kiskereskedelmi építmény, építményrész (önálló üzlet, 
butik, sportfogadás, szervezőiroda, kölcsönző stb.) Egyéb 
szolgáltatási egység (fogyasztási-cikk javítás, szolgáltató 
felvevőhelyek, ruhatisztító, személyi szolgáltató, fodrász, 
kozmetika, szolárium stb.) Egyéb vendéglátó építmény, 
építményrész (étterem, ételbár, büfé, kisvendéglő, kávézó, borozó, 
söröző, cukrászda stb.)

E Ft/m2 140

3.1.

Közösségi szórakoztató építmény, építményrész (színház, 
operaház, filmszínház, koncert- és hangversenyterem, cirkusz, 
stúdióház, táncház stb.) Sportépítmény, építményrész (stadion, 
sportcsarnok, fedett sportpálya, -uszoda, sporttelep, fedett lovarda, 
strandfürdő stb.)

E Ft/m2 190

3.2.

Művelődési építmény, építményrész (művelődési ház, faluház, 
könyvtár, múzeum, művészeti galéria, kiállítóterem, levéltár stb.) 
Alsó- és középfokú nevelési és oktatási épület (bölcsőde, óvoda, 
csecsemőotthon, általános iskola, középiskola, szakközépiskola, 
szakmunkásképző, nevelőotthon stb.) Felsőoktatási épület 
(egyetem, főiskola, továbbképző központ, speciális nyelviskolák 
stb.)

E Ft/m2 130

3.3.
Egyéb szabadidő és sport építmény, építményrész (tornaterem, 
edzőterem, csónakház, sportpályákat kiszolgáló építmény, öltöző, 
zuhanyozó, iroda stb.)

E Ft/m2 120

4. Egészségügyi és szociális építmény, építményrész (klinika, kórház, E Ft/m2 190



szanatórium, gyógyfürdő, szülőotthon, rehabilitációs központ, 
rendelőintézet, orvosi rendelő, mentőállomás, állatkórház, 
egészségügyi laboratórium, nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő 
egység stb.)

5.1.

Egyházi épület, épületrész (templom, kápolna, parókia, plébánia, 
rendház, kolostor, ravatalozó) Igazgatási épület, épületrész 
(önkormányzati és kormányhivatal, iroda, bíróság, parlament, 
egyéb közigazgatási épület, rendőrkapitányság, büntetés-
végrehajtó, javítóintézet, laktanya, tűzoltóság, lőtér, kiképző 
központ, határátkelő stb.)

E Ft/m2 130

5.2.
Egyéb közhasználatú épület, épületrész (bank, postahivatal, 
konferenciaközpont, irodaház stb.)

E Ft/m2 190

6.1.
Ipari építmény, építményrész (gyár, műhelycsarnok, szerelőüzem, 
üzemi konyha, nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi 
építmény, csarnok stb.)

E Ft/m2 190

6.2.
Egyéb ipari építmény, építményrész (járműjavító, kazánház, 
hőközpont, mérlegház, mosoda, vágóhíd, sörfőzde, raktár stb.)

E Ft/m2 100

7.1.
Nagyforgalmú közlekedési építmény, építményrész (pályaudvar, 
terminálok, állomásépület, repülőtér, metróállomás, váróterem 
stb.)

E Ft/m2 190

7.2.
Egyéb közlekedéssel kapcsolatos építmény, építményrész 
(parkolóház, buszgarázs, remiz, gépjárműmosó, töltőállomás stb.)

E Ft/m2 130

8.
Mezőgazdasági építmény, építményrész (istálló, ól, állatmenhely 
stb.), (terménytároló, szárító, magtár, malom, hűtőház, palackozó, 
gyümölcsfeldolgozó, kertészeti melegház, üvegház, fóliasátor stb.)

E Ft/m2 100

9.

Egyéb, a fentiekbe nem sorolt építmény, építményrész 
(gépkocsitároló, fedett gépjárműbeálló, kerékpártároló, felvonulási 
épület, állatház, növényház, nyilvános WC-mosdó, polgári lőtér, 
kiállítási területen pavilon és elsősegélynyújtó épület, kripta, 
krematórium, egyéb háztartási tároló stb.)

E Ft/m2 100

10.1.
Terepszint alatti építmény, építményrész (terepszint alatti garázs, 
mélygarázs, aluljáró, óvóhely, borpince stb.)

E Ft/m3 20

10.2.
Térfogatban mérhető egyéb építmények (kerti úszó- és 
fürdőmedence, siló, ömlesztett anyag- és folyadéktároló, 
trágyatároló, komposztáló, egyéb tartály, zárt szennyvíztároló stb.)

E Ft/m3 20

11.1.
Felületben mérhető építmények, építményrészek (sportpálya, 
lelátó, idényjellegű sportpálya lefedés, szabadtéri színpad, 
vendéglátóterasz, játszótér, park stb.)

E Ft/m2 50

11.2.

Kerítés, támfal, terasz, erkély, lépcső, építmény tartószerkezete 
(födém, felmenő szerkezeti fal, tetőszerkezet), mozgólépcső, 
mozgójárda, kerti szabad lépcső, lejtő, térburkolat, áteresz, bejáró, 
átjáróhíd, telken belüli út stb.

E Ft/m2 40

11.3.

Beépítetlen tetőtér, nyílászáró, előtető, védőtető, ernyőszerkezet, 
lábakon álló kerti tető, reklámtábla, cím- és cégtábla, reklámcélú 
építmény, fedett vendéglátó előkert, kirakatszekrény, kerti lugas, 
állatkifutó, állványzat stb.

E Ft/m2 20

12.

Hosszban mérhető építmény, építményrész [szerelt és falazott 
kémény, építményen vagy különállóan elhelyezett torony, antenna, 
antenna-, zászlótartó oszlop, építmény tartószerkezete (oszlop, 
áthidaló, koszorú), közműalagút, közműcsatorna és műtárgyai stb.]

E Ft/fm 90



13.1.
Darabban meghatározható építmény (szobor, emlékmű, sírbolt, 
urnasírbolt, felvonó, liftgépház stb.)

E Ft/db 380

13.2.

Klíma kültéri egysége, homlokzati égéstermék-kivezetés, 
villámhárító berendezés, napkollektor, riasztóberendezés, 
hírközlési építményhez csatlakozó műtárgy, antennatartó 
szerkezet, geodéziai építmény, áru- és pénzjegy automata, parkoló 
automata, magasles stb.

E Ft/db 280

13.3.
Urnafülke, háztartási hulladéktároló, kerti építmény, kerti 
tűzrakóhely, kemence, füstölő, jégverem, zöldségverem, vadetető

E Ft/db 100

14. Terepátalakítás E Ft/m3 13

15.1.
A honvédelmi és katonai építmények beépített berendezései 
(tűzjelző, őrzés-védelmi, üzemi technológiai stb.)

E Ft/db 500

15.2.

A honvédelmi és katonai célú építményekhez kapcsolódó 
nyomvonal jellegű építmények: 
út, repülőtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat, 
vasúti építmények 
közmű, híradástechnikai vezeték

E Ft/m2 

E Ft/m 
E Ft/m

15 
40 
10

15.3.

A nyomvonal jellegű építmények részeként megvalósuló 
műtárgyak hosszban mérhető műtárgy (áteresz, alagút stb.) 
egyedi műtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti 
üzemanyag lefejtő stb.) 
híd 
és egyéb tartozékok

E Ft/m 
E Ft/db 
E Ft/m2 

E Ft/db

25 
1000 
200 
10

15.4. A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötők stb.) E Ft/db 1000
15.5. Üzemanyagtöltő állomás E Ft/db 5000

15.6.
Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltő, speciális 
katonai célú, szociális, gépészeti stb.)

E Ft/db 750

15.7. Katonai lőtér (a lőtéri épületek nélkül) E Ft/m2 5

15.8.
Katonai kiképzés technikai eszközök: gyakorló- és akadálypályák 
elemei 
Trenazsőr, szimulátor

E Ft/db 
E Ft/db

350 
750

16.1.

Környezetvédelmi építmények - szennyvíz egyedi szennyvíz-
elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, 
szennyvízkezelő, egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi zárt 
szennyvíztároló

E Ft/m3 20

16.2.
Környezetvédelmi építmények - hulladék, hulladéklerakó, 
szemétégető mű, hulladékégető mű (égetőmű), hulladék 
együttégető mű (együttégető mű)

E Ft/m2 100

Megjegyzés:
Vegyes funkciójú építmény a főrendeltetésének megfelelő kategóriába tartozik.
Lakóépület, amely hasznos alapterületének legalább 50%-a lakás rendeltetésű.
A nem lakóépületbe sorolható vegyes rendeltetésű épület besorolását az elsődleges (fő)rendeltetés (ennek 

hiányában a legnagyobb alapterületű rendeltetés) határozza meg. Ha közel azonos alapterületű (alapterületi 
arányú) rendeltetési egységek vannak az építményben, a legnagyobb egységárhoz tartozó besorolást kell 
figyelembe venni.

Önálló rendeltetési egységhez tartozó szabálytalan építési tevékenység esetén az annak rendeltetésére 
vonatkozó építményértékkel kell számolni.�


