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Már csak 2 nap áll rendelkezésre az E-monitoring adatszolgáltatásra! 
 

 

Március 19-ig kell teljesíteniük a monitoring adatszolgáltatást az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban 

részesült ügyfeleknek.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel 

lehet elvégezni. 

 

Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a 

www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást 

kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot. 

 

Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, 

kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem 

rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette, elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, 

személyesen vagy postai úton kérhet újat. 

 

40/2014. számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi 

program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 

26/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény módosításáról 

 

Letöltés 

 

 

 

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról 

az Uniós támogatások szempontjából 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/hatalyos_ugyfelnyilvantartasi__20131029_1040673
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk402014


 
 

Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai 

Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének – az 

ágazati jogszabályok miatt – megváltozó feltételeit rendszeresíti.  

 

Jelen ügyféltájékoztató valamennyi építési beruházásra nyújtandó támogatás jóváhagyásának 

és kifizetésének általános feltételeit tisztázza.  

 

A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről az ügyféltájékoztató keretében 

nyújtott tájékoztatás nem teljeskörű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos 

jogszabályok megismerését. Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) és az ügyfélre irányadó 

támogatási rendelet, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok alapos áttanulmányozására a 

támogatási és kifizetési kérelmek benyújtása előtt.  
 

I. Határidők az Uniós forrásból támogatott építmények tervezésének és kivitelezésének 

elektronikus adminisztrálására (ÉTDR és OÉNY) való áttérésre: 
 

 

 Általános építmények Sajátos építmények (út-, 

vízép.) 

OÉNY (orsz. építésügyi 

nyilvántartás) e-építési napló:* 
2014. január 1-től 2014. július 1-től 

ÉTDR, e-záradékolt építési 

tervdokumentáció: 
2013. január 1-től -** 

 

Építési napló vezetés tekintetében tehát:  

Mind az engedélyköteles, mind a nem engedélyköteles beruházások esetén:  

 a 2014. január 1-ig megkezdett általános építések, és  

 a 2014. július 1-ig megkezdett sajátos építések (víz- és útépítések stb.) építési naplóit az 

eddig megszokott formában, azaz papír alapon kell vezetni. (Megkezdésnek az építési 

terület átadás-átvétele számít.)  

 

A fenti határidők után megkezdett építéseknél e-naplót kell vezetni (amelynek része az 

elektronikus teljesítésigazolás és a felmérési napló). 

 

Építési tervdokumentáció tekintetében tehát:  

 Az engedélyköteles általános építésekhez kapcsolódó (pl.: szociális épület, üzemépület, 

magtár, raktár, kerítés, szálláshely épület stb.) tervdokumentációt már csak az ÉTDR 

rendszeren keresztül lehet engedélyeztetni, így a záradékolás is elektronikusan történik. Az 

ÉTDR rendszer által záradékolt tervdokumentáció elektronikus formában tekinthető eredeti 

és hiteles dokumentumnak. Az elektronikusan záradékolt tervek kinyomtatva már nem 

hitelesek. A hitelesítést a döntéshozótól, vagyis az illetékes (építésügyi) hatóságtól kell 

kérni. Az elektronikusan közölt jogerős építési engedélynél ugyanígy kell eljárni.  

 

 A nem engedélyköteles általános építésekre az illetékes (építésügyi) hatóságtól hatósági 

szolgáltatás keretében kell nyilatkozatot kérni arról, hogy az adott építési tevékenység nem 

építési engedélyhez kötött.  



 Az engedélyköteles és nem engedélyköteles sajátos építmények (közlekedés, 

vízgazdálkodás) építéshatósági eljárásai nem változtak, a terveket papíralapon kell 

elkészíteni, záradékoltatni.  

 

Az új szabályozás szerint az építések vagy engedélykötelesek, vagy nem 

engedélykötelesek***. Összesen kétféle bejelentésköteles építési munka maradt: Bizonyos 

bontások, amikor bejelentést az építésfelügyelet felé kell megtenni****, és – a helyi 

szabályozás függvényében – a településképi bejelentésre kötelezett építési tevékenységek (pl. 

táblaelhelyezések), ezekben a polgármester, mint építésügyi hatóság, az illetékes. 

 

Új hatósági eljárás a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás. Az 

újdonsága főként az, hogy a hatósági jogkört a polgármester gyakorolja. Így – elméletileg – 

minden építésnek két elsőfokú hatósága van. (Azért elméletileg, mert a polgármesternek ehhez 

apparátusra van szüksége: főépítész, vagy helyi tervtanács szakvéleménye alapján, helyi 

önkormányzati rendeletben rögzített módon gyakorolhatja jogkörét.) Hivatalunk ezeket a helyi 

feltételeket településenként vizsgálni nem tudja, így ennek okán a polgármester nyilatkozatát 

szükséges benyújtani arról, hogy az adott építés sem településképi véleményezési, sem 

településképi bejelentési eljárásra nem kötelezett.***** 

 
Jegyzetek az I. fejezethez  

 

*336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet  

a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) 

Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) módosításáról  

 

11. § Az Épkiv. a 24/A. §-t követően a következő alcímmel és 24/B. §-sal egészül ki:  

„Az e-építési napló készenlétbe helyezése  

24/B. § (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a 

továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 

Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési 

Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az 

elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az 

elektronikus építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY elektronikus 

építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban 

foglaltak szerint.  

(2) A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését 

az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi 

a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél.”  

 

15. § Az Épkiv. 42. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) A (7) bekezdés szerinti és a (7) bekezdésben meghatározott időpontig megkezdett 

építőipari kivitelezések esetén az építési naplót papír alapon a 2. melléklet szerinti 

tartalommal és formában a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell 

vezetni. 3  

 

(7) Az elektronikus építési naplót  

a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások 

esetén 2014. január 1-jét,  



b) a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt 

sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,  

c) a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében a 2014. 

október 1-jét,  

d) az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-jét  

követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.” 

 

**312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról  
 

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) 

bekezdésében, a 75. § c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet alkalmazási köre  

1. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az építésügyi és az 

építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos 

eljárásaira és ellenőrzéseire, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokra kell alkalmazni.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki  

a) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízimunkával,  

b) a robbantóanyagok tárolására szolgáló építményekkel,  

c) az építménynek minősülő földmérési jelekkel és a földmérés céljára szolgáló 

műszerállásokkal és észlelő pillérekkel,  

d) a barlangban történő építési tevékenységgel  

kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre.  

(3) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit  

a) a sajátos építményfajtákkal, valamint  

b) ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység 

szükséges, a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával  

kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre is alkalmazni 

kell.  

 

*** http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok/epitesugyi-engedelyezes/144-mihez-nem-

szukseges-epitesi-engedely 

 

 **** http://www.e-epites.hu/2584 

 

 

*****314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok/epitesugyi-engedelyezes/144-mihez-nem-szukseges-epitesi-engedely
http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok/epitesugyi-engedelyezes/144-mihez-nem-szukseges-epitesi-engedely
http://www.e-epites.hu/2584


jogintézményekről  
16. Településképi véleményezési eljárás  

21. § (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere 

településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le  

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott azon 

engedélyezési eljárásokat megelőzően,  

aa) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 

kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és  

ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem 

kezdeményezett az építtető; és  

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet alkotott, 

amelyben meghatározta, hogy  

ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-

műszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára,  

bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és  

bc) helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai.  

 

23. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) 

folytathat le  

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött 

azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,  

b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését,  

c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének 

megváltoztatását a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési 

eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti igazolás érvényességi idejéről helyi rendeletet alkotott. 

 

II. Az MVH által elvárt új dokumentumok  

 

Nem engedélyköteles beruházások esetén:  

 nyilatkozat szükséges az illetékes építésügyi hatóságtól (általános építmények esetében ez 

hatósági szolgáltatás keretében kérhető, ehhez az (építési) tervdokumentációt az ÉTDR 

rendszerbe fel kell tölteni).  

 nyilatkozat szükséges a polgármestertől, hogy a beruházás nem kötelezett sem 

településképi véleményezési eljárásra, sem településképi bejelentésre.  

 

Engedélyköteles beruházások esetén:  

 az eljárás megindítása általános építmények esetében az ÉTDR-be feltöltött dokumentáció 

MVH részére történő feltöltésével, és az ÉTDR azonosító megadásával igazolható. Az 

MVH később, a jogerős engedélynél az ÉTDR azonosítót (is) ellenőrzi. 

 a jogerős engedély és a záradékolt tervdokumentáció elektronikusan maradnak hitelesek, 

ezért a döntéshozó által elektronikusan záradékolt engedélyt kérjük a kérelemmel együtt 

feltölteni.  

 

Használatbavétel esetén:  

 amennyiben általános építményeknél szakhatóság nem vesz részt a használatbavételi 

eljárásban, és a beruházás tárgya nem műemlék, úgy a használatbavétel a hatóság által 

történő tudomásulvétellel történik meg. A tudomásulvételről hatósági bizonyítványt kell 



kérni.  

 általános építmények esetében használatbavételi engedélyezési eljárás szükséges, ha az 

építmény műemlék, vagy annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot 

szükséges bevonni. Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, 

ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy 

feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett 

tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti. (312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet, 39. §) ilyenkor jogerős használatbavételi engedély szükséges, 

amely elektronikusan marad hiteles, ezért a döntéshozó által elektronikusan záradékolt 

használatbavételi engedélyt és (ha vannak) a megvalósulási terveket kérjük az MVH által 

biztosított felületre feltölteni.  

 

Építési napló vezetésére az ágazati jogszabályok szerint kötelezett építések esetén 

(191/2009. Korm. rend., 24. § 1. bek.)  

 az építési naplót 2014. jan. 1. (sajátos építményeknél 2014. júl. 1.) kezdés (terület átadás-

átvétel) után elektronikusan kell vezetni. Az e-napló felületről virtuálisan nyomtatott pdf 

file-t kell az MVH számára megküldeni.  

 A 2014. január 1-jén vagy azt követően megkezdett, az Európai Unió támogatásából 

megvalósuló általános (és a 2014. júl. 1-jén vagy azt követően megkezdett sajátos) 

építmények esetében elektronikus építési naplót kell vezetni (191/2009. Korm rend., 42. § 

(7) a.). A megkezdésnek az építési terület átadás-átvétele számít. Az elektronikus építési 

napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem 

változnak. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon belül az Országos 

Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás. A 

kifizetési kérelemhez mellékelni az e-napló alkalmazásból elektronikusan nyomtatott (pdf) 

fő- és alnaplót, mellékleteket kell, ezen kívül csatolni kell a kedvezményezett nyilatkozatát 

arról, hogy a mellékelt pdf-formátumú dokumentum tartalma mindenben megegyezik az e-

napló alkalmazásban szereplő adatokkal, továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint 

biztosítani kell az MVH részére az elektronikusan hiteles adatokhoz való hozzáférést.  

 A 2014. január 1-je előtt megkezdett, az Európai Unió támogatásából megvalósuló 

általános építmények esetében a naplót papír alapon kell vezetni és befejezni a 191/2009., 

42.§ (6) szerint.  

 

Építési napló vezetésére az ágazati jogszabályok szerint nem, de a Végrehajtási rendelet 

szerint kötelezett építések  

 az építési naplót elektronikusan és papíralapon is lehet vezetni. Előbbi esetben a jelenleg, 

utóbbi esetben a 2013-ban érvényes ágazati jogszabályok szerint.  

 

Építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, valamint Kbt. hatálya alá nem 

tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek végzése esetén sem az építési ágazati 

jogszabályok, sem pedig a Végrehajtási rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, 

hogy az építési naplót milyen formában kell vezetni. Ilyen esetekben még 2014. július 1. 

napjáig biztosan lehetőség van papír alapon vezetni az építési naplót. Elektronikus módon 

történő napló vezetésre azonban jelenleg is van lehetőség a fent említett, építési engedélyhez 

vagy tudomásulvételhez nem kötött és nem Kbt. hatálya alá tartozó beruházások az esetében 

is. 

 
A tájékoztató letölthető a www.cserhatalja.eu vagy a www.mvh.gov.hu weboldalról. 

 

http://www.e-epites.hu/
http://www.cserhatalja.eu/
http://www.mvh.gov.hu/
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