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Útmutató építéssel járó eszközbeszerzésekhez 

 

 
 

A Magyar Államkincstár és az illetékes kormányhivatalok a kifizetési igénylések 

feldolgozásakor az építéssel járó eszközbeszerzés témában az alábbi problémákkal 

szembesültek, melyek megoldására a lentiekben olvasható megoldás. Amennyiben a lentiekben 

szereplő esetek egyike fennáll a felhívásaik (nyitott, felfüggesztett vagy lezárt) esetén és 

bármilyen, a kifizetési kérelemhez csatolandó melléklet megjelölésre kerül, a felhívás 

KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. pontot 

módosítani kell a felhívásban. Kérjük, hogy a módosítást kezdeményezzék az IH kollégái felé. 

 

Egységesen mindegyik lentiekben részletezett esetre az eljárás az alábbi: 

Amennyiben végső jogosultság ellenőrzéskor találkoznak a kormányhivatalok ezekkel az 

esetekkel, felhívják a figyelmet, hogy építési tevékenység az adott eszközök (rendeltetésszerű 

használatához vagy működtetéséhez szükséges) telepítése és a megfelelő eljárásra kérik a 

HACS-ot:  

 sorolja építési tevékenységhez a játszótéri eszközöket – amennyiben a felhívás alapján 

építési tevékenység is támogatható - és erről tájékoztassa is az ügyfelet, HP-ban pedig 

kérje be az építési tevékenységhez előírt dokumentumokat - 

látványtervet/helyszínrajzot is be kell kérni, melyen látható, hogy az ingatlanon hol és 

hogyan kerülnek elhelyezésre a játszótéri/kültéri fitnesz eszközök -, illetve hívja fel a 

figyelmet támogatás esetén a benyújtandó dokumentumokra. 

 Amennyiben a felhívás alapján az építési tevékenység nem támogatható, hívja fel a 

HACS a támogatást igénylő figyelmét erre és bontassa meg az árajánlatokat a beépítés 

és az eszközbeszerzés költségére, mely alapján a beépítés költsége nem elszámolható 

kiadásként válik a projekt részévé. 

A szaniter kivételével minden esetben, és a projekt bármelyik szakaszában (támogatási kérelem 

feldolgozás, értékelés, végső jogosultsági ellenőrzés, kifizetési igénylés stb.) be kell kérni az 

építésügyi hatóság igazolását arról, hogy engedélyköteles-e az építési tevékenység, és 

amennyiben nem engedélyköteles, az igazolás a támogatási kérelem benyújtása után, 

utólagosan kiállítva is elfogadható. 

 

  

A felmerült esetek az alábbiak:  

  

  

 Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése eszközbeszerzésként szerepel a támogatási 

kérelemben 

  

A játszótéri eszközök telepítése építési tevékenység. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, melyek közül a 13. 

pontja  a „Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után 

gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, 

egyéb építési tevékenység végzése.” 
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A játszótéri eszközök telepítésére vonatkozóan szigorú szabályozások, biztonságossági 

követelményeknek való megfelelőségi előírások vannak hatályban, melyektől nem lehet 

eltekinteni. 

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § alapján a 

kifizetési kérelem mellékleteként nem csak az építési tevékenységekhez előírt dokumentumok 

benyújtása szükséges, hanem a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványai, és telepítést 

követően a használatbavételhez szükséges ellenőrző vizsgálat megtörténtét igazoló 

dokumentum/jegyzőkönyv csatolása is elengedhetetlen. 

  

„3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető 

használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, 

előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem 

veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek. 

(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a kijelölt szervezet által 

kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi 

tanúsítvánnyal igazolja 

(3) Játszótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően használatba venni a kijelölt 

szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző 

vizsgálatot követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a megfelelőségi 

tanúsítvány meglétét is ellenőrzi.” 

  

Az alábbi esetek fordulhatnak elő: 

  

1.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban építési tevékenységként szerepel a játszótéri eszközök 

telepítése. 

Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, 

a játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t és a 78/2003. (XI. 27.) 

GKM rendelet 3. § (3) pontjában szereplő ellenőrző vizsgálatról készült dokumentumot. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre.  

  

2.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban eszközbeszerzésként szerepel a játszótéri eszközök telepítése. 

A HACS saját hatáskörben VB-t indít a VB eljárásrendnek megfelelően, a TK felület 

visszanyitása után építésként rögzíti a megfelelő tételeket, új TO kerül kibocsátásra. Záró 

kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, a 

játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t és a 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet 3. § (3) pontjában szereplő ellenőrző vizsgálatról készült dokumentumot. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre.  

  

3.      A Felhívásban csak eszközbeszerzés támogatható és elfogadásra került a játszótéri eszköz 

telepítése eszközbeszerzésként. 

A felhívás szerint a játszótéri eszközök beszerzése eszközbeszerzésként támogatható, a 

rendeltetésszerű használathoz/működtetéshez szükséges beépítés költsége azonban nem 

támogatható. Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt 

dokumentációt, a játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t és a 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (3) pontjában szereplő ellenőrző vizsgálatról készült 

dokumentumot. 
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Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is 

támogatni kívánják. 

  

4.      A Felhívásban megnevezésre kerül a játszótéri eszközök beszerzése, mint eszközbeszerzés 

költségtípus és elfogadásra került a játszótéri eszköz telepítése eszközbeszerzésként. 

A felhívás szerint a játszótéri eszközök beszerzése eszközbeszerzésként támogatható, a 

rendeltetésszerű használathoz/működtetéshez szükséges beépítés költsége azonban nem 

támogatható. Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt 

dokumentációt, a játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t, és a 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (3) pontjában szereplő ellenőrző vizsgálatról készült 

dokumentumot. 

Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is 

támogatni kívánják. 

  

  

 Jurta beszerzése, telepítése eszközbeszerzésként szerepel a támogatási kérelemben 

  

A jurta telepítése építési tevékenység. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, melyek közül a 14. 

c) pontja  a „Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek 

esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig 

fennálló levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.” 

Az, hogy az építési tevékenység engedélyköteles-e, a hivatkozott jogszabályi előírás alapján 

függ attól is, hogy milyen hosszú ideig kerül felállításra, ezért mindenképpen be kell nyújtani 

az építésügyi hatóság igazolását. 

  

Az alábbi esetek fordulhatnak elő: 

  

1.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban építési tevékenységként szerepel a jurta telepítése. 

Kifizetési igénylés feldolgozásakor ellenőrzi a kormányhivatal, hogy rendelkezésre áll-e az 

építésügyi hatóság nyilatkozata, miszerint engedélyköteles-e a tevékenység. Ha nem áll 

rendelkezésre, bekéri hiánypótlásban a használati időre vonatkozó nyilatkozatot, és a hatóság 

igazolását arról, hogy engedélyköteles-e a tevékenység, valamint a megfelelő építési 

tevékenységhez tartozó dokumentumokat is. 

  

2.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban eszközbeszerzésként szerepel a jurta telepítése. 

Kifizetési igénylés feldolgozásakor tájékoztatni szükséges a kedvezményezettet, hogy ez 

építési tevékenység, és nyújtson be minden építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, a 

fentebb említett használati időre vonatkozó nyilatkozatot, és a hatóság igazolását arról, hogy 

engedélyköteles-e a tevékenység. A HACS saját hatáskörben VB-t indít a VB eljárásrendnek 

megfelelően, a TK felület visszanyitása után építésként rögzíti a megfelelő tételeket, új TO 

kerül kibocsátásra. 

  

3.      A Felhívásban csak eszközbeszerzés támogatható és elfogadásra került a jurta telepítése 

eszközbeszerzésként. 
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Kizárólag az eszközbeszerzés költsége támogatható, építés nem. Kifizetési igénylés 

feldolgozásakor ellenőrzi a kormányhivatal, hogy rendelkezésre áll-e az építésügyi hatóság 

nyilatkozata, miszerint engedélyköteles-e a tevékenység. Ha nem áll rendelkezésre, bekéri 

hiánypótlásban a használati időre vonatkozó nyilatkozatot, és a hatóság igazolását arról, hogy 

engedélyköteles-e a tevékenység, valamint a megfelelő építési tevékenységhez tartozó 

dokumentumokat is. 

 
Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is támogatni 

kívánják 

 

 Kültéri fitneszeszközök beszerzése, telepítése eszközbeszerzésként szerepel a 

támogatási kérelemben 

  

A kültéri eszközök telepítése építési tevékenység. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, melyek közül a 13. 

pontja  a „Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után 

gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, 

egyéb építési tevékenység végzése.” 

  

A kültéri fitneszeszközök nem tekinthetők játszótéri eszköznek (amelyekre az MSZ EN 1176-

os szabványsorozat vonatkozik), sem helyhez kötött edzőkészüléknek (melyekre az MSZ EN 

957-es szabványsorozat érvényes) vagy szabadon hozzáférhető többcélú sporteszköznek (MSZ 

EN 15312), még ha az egyes területek és termékszabványaik követelményei között látható 

átfedések is vannak. 

Az EN 16630:2015 jelzetű szabvány tartalmazza a kültéri fitneszeszközök kialakítására, 

telepítésére, gyártására, ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó követelményeket. 

A termékszabványban meghatározott – vagy azzal minimum egyenértékű - 

követelményrendszert a biztonságos üzemeltetés érdekében be kell tartani. 

  

Az alábbi esetek fordulhatnak elő: 

  

1.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban építési tevékenységként szerepel a kültéri fitneszeszközök 

telepítése. 

Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, 

a kültéri fitneszeszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t, és az EN 16630:2015 

jelzetű termékszabványban meghatározott – vagy azzal minimum egyenértékű – 

követelményrendszernek megfelelőségére vonatkozó kivitelező által kiállított dokumentumot. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre.  

  

2.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban eszközbeszerzésként szerepel a kültéri fitneszeszközök 

eszközök telepítése. 

A HACS saját hatáskörben VB-t indít a VB eljárásrendnek megfelelően, a TK felület 

visszanyitása után építésként rögzíti a megfelelő tételeket, új TO kerül kibocsátásra. Záró 

kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, a 

kültéri fitneszeszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t, és az EN 16630:2015 
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jelzetű termékszabványban meghatározott – vagy azzal minimum egyenértékű – 

követelményrendszernek megfelelőségére vonatkozó kivitelező által kiállított dokumentumot. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre.  

  

3.      A Felhívásban csak eszközbeszerzés támogatható és elfogadásra került a kültéri fitneszeszköz 

telepítése eszközbeszerzésként. 

A felhívás szerint a kültéri fitneszeszközök beszerzése eszközbeszerzésként támogatható, a 

rendeltetésszerű használathoz/működtetéshez szükséges beépítés költsége azonban nem 

támogatható. Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt 

dokumentációt, a kültéri fitneszeszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t és az 

EN 16630:2015 jelzetű termékszabványban meghatározott – vagy azzal minimum egyenértékű 

– követelményrendszernek megfelelőségére vonatkozó kivitelező által kiállított dokumentumot. 

     Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is 

támogatni kívánják. 

  

4.      A Felhívásban megnevezésre kerül a kültéri fitneszeszközök beszerzése, mint 

eszközbeszerzés költségtípus és elfogadásra került a kültéri fitneszeszköz telepítése 

eszközbeszerzésként. 

A felhívás szerint a kültéri fitneszeszközök beszerzése eszközbeszerzésként támogatható, a 

használathoz/működtetéshez szükséges beépítés költsége azonban nem támogatható. Záró 

kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt, a 

kültéri fitneszeszközökre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány(oka)t és az EN 16630:2015 

jelzetű termékszabványban meghatározott – vagy azzal minimum egyenértékű – 

követelményrendszernek megfelelőségére vonatkozó kivitelező által kiállított dokumentumot. 

     Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is 

támogatni kívánják. 

  

  

 Hídmérleg beszerzése, telepítése eszközbeszerzésként szerepel a támogatási 

kérelemben 

  

A hídmérleg beépítést igényel, a telepítéshez és a biztonságos üzemeltetéshez építési 

tevékenység is szükséges. (A mérleg beton fogadóalapjainak elkészítése, a talplemezek 

hegesztéssel történő rögzítése stb.) 

  

Az alábbi esetek fordulhatnak elő: 

  

1.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban építési tevékenységként szerepel a hídmérleg beszerzése, 

telepítése. 

Záró kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ez a dokumentum nem áll rendelkezésre.  

  

2.      A Felhívásban szerepel építési tevékenység, és eszközbeszerzés is a támogatható 

tevékenységek között, a TO-ban eszközbeszerzésként szerepel a hídmérleg beszerzése, 

telepítése. 

A HACS saját hatáskörben VB-t indít a VB eljárásrendnek megfelelően, a TK felület 

visszanyitása után építésként rögzíti a megfelelő tételeket, új TO kerül kibocsátásra. Záró 
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kifizetési igényléshez mellékelni szükséges az építéshez kapcsolódó előírt dokumentációt. 

Hiánypótlásban bekéri a kormányhivatal, ha hiányzik, addig nem fizethető ki a támogatás, amíg 

ez a dokumentum nem áll rendelkezésre.  

  

3.      A Felhívásban csak eszközbeszerzés támogatható és elfogadásra került a hídmérleg 

beszerzése, telepítése eszközbeszerzésként. 

A felhívás szerint a hídmérleg beszerzése eszközbeszerzésként támogatható, a rendeltetésszerű 

használathoz/működtetéshez szükséges beépítés költsége azonban nem támogatható. Záró 

kifizetési igényléshez mellékelni szükséges a beépítést kivitelező által kiállított dokumentumot, 

miszerint a hídmérleg beépítése megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

     Nyitott felhívás esetén a felhívás módosítására van lehetőség, amennyiben az építést is 

támogatni kívánják. 

   

  

 Rendezvénysátor beszerzése szerepel a támogatási kérelemben 

 

Amennyiben kiderül a támogatási kérelemből, hogy alkalmanként a rendezvény idejére állítják 

fel a sátrat és utána lebontásra kerül, eszközbeszerzésként elfogadható. 

Ha azonban a rendezvénysátor méretéből, vagy a funkciója alapján az derül ki, hogy nem 

valószínű, hogy pár nap után lebontják és szükség esetén minden alkalommal felállítják, hanem 

felállítják és ritkán bontják le, vagy egyáltalán nem tervezik a lebontást és újra állítást, 

hiánypótlásban rá kell kérdezni, hogy mennyi ideig kívánja felállítva használni a sátrat és a 

nyilatkozat alapján a jurta telepítéshez leírtak szerint kell eljárni, az építésügyi hatóság 

igazolása is szükséges arról, hogy engedélyköteles-e a tevékenység, mivel építési 

tevékenységnek számít. 

  

 Irodakonténer, mobilház, szaniter konténer beszerzése, 

telepítése eszközbeszerzésként szerepel a támogatási kérelemben 

  

o  Az irodakonténer beszerzése, telepítése építési tevékenység. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  2. § szerint 

8. építmény fogalma: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési 

helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 

kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, 

a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön 

létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

10. épület fogalma: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 

szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül 

meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 

munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

  

Amennyiben funkcióját tekintve egyértelműen besorolható a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet  1. számú mellékletében részletezett építési engedély nélkül végezhető építési 

tevékenységek közé, akkor annak megfelelően kell eljárni. Leginkább a hivatkozott jogszabály 

melléklet 14. ponthoz sorolható be: 

14. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 

teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló 

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 

vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1200312.KOR#_blank
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1200312.KOR#_blank
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… 

e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

szerinti - állvány jellegű építmény építése. 

  

Hiánypótlásban be kell kérni az építésügyi hatóságtól az igazolást arról, hogy építési engedély 

köteles vagy építési engedély nélkül végezhető-e a konténer telepítése tevékenység.  (A jurta 

telepítéshez leírtak szerint kell eljárni.) 
 

  

o   A mobilház beszerzése, telepítése 

Amennyiben ténylegesen mobil, kerekekkel rendelkező, könnyen és állandóan 

mozgatható konténer/mobilház kerül beszerzésre, nem lesz állandó 

helye, eszközbeszerzésnek minősíthető. Ehhez mindenképpen szükséges az árajánlat alapján a 

műszaki tartalmat megnézni, szükség esetén fotódokumentációt, látványtervet bekérni, hogy 

valóban alkalmas-e a könnyű, egyszerű mozgatásra, illetve a kedvezményezett nyilatkozatát 

arról, hogy hol, hogyan kívánja elhelyezni, használni a konténert/mobilházat, milyen gyakran 

változtatja a helyét – nem adott ingatlanra vonatkoztatva. 

  

Ha a konténert/mobilházat fixen kívánja telepíteni, illetve iroda vagy emberi tartózkodás céljára 

szolgáló épületnek használja állandó helyszínen, abban az esetben építési tevékenységnek 

minősül. 

  

Hiánypótlásban be kell kérni az építésügyi hatóságtól az igazolást arról, hogy építési engedély 

köteles vagy építési engedély nélkül végezhető-e a konténer telepítése tevékenység, és ehhez 

kapcsolódóan a dokumentációt.  (A jurta telepítéshez leírtak szerint kell eljárni.) 

  

o   A szaniter konténer telepítése építési tevékenység. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, melyek közül a 22. 

pontja  a „Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely 

(kivéve csoportos illemhely) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 

korszerűsítése, bővítése.” 

  

Ugyanazokkal az esetekkel találkozhatunk, mint a jurta esetében, így az eljárás is ugyanaz, 

viszont itt a jogszabály egyértelműen fogalmaz, hogy nem engedélyköteles építési 

tevékenységről van szó. Az építéshez kapcsolódó dokumentumok bekérése szükséges a 

kifizetési igénylés feldolgozásakor. 

  

Bármilyen kétség merül fel, hogy építési tevékenység-e, az építésügyi hatóság nyilatkozata 

egyértelműen megadja rá a választ, ezért javasolt azt bekérni. 

  

  

  
 

 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése, telepítése szerepel a támogatási kérelemben 

  

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-

felügyelet üzemeltethet. A közterületek megfigyelésére vonatkozóan a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvény szabályait kell alkalmazni. A tv. 7. § (2)-(4) pontja alapján a 



8 
 

képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a 

felügyelet előterjesztésére az önkormányzat képviselő-testülete dönt, a közterület-felügyelő 

minősül adatkezelőnek – vagyis az önkormányzat, attól függően, hogy a közterület-felügyelet 

a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, vagy önálló költségvetési szervként / 

költségvetési szerv belső szervezeti egységeként működik –, vagy döntési joga révén az 

adatkezelésben közreműködő szereplő lehet. 

  

A tv. 8. § 2020. február 1-től hatályos előírásai szerint: 

1) Ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem 

működik, a 7. § (3) bekezdésében meghatározott képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület 

által kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és 

kezelheti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, 

az adatkezelésre, a felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt 

központi tárhelyszolgáltatóval való együttműködésre a 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit 

megfelelően alkalmazni kell. 

  

Amennyiben önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer telepítését 

megvalósító Kedvezményezett, szükséges annak alátámasztása, hogy az önkormányzat végez-

e közterület-felügyeletet ellátó tevékenységet, van-e alkalmazásában a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő közterület-felügyelő. Amennyiben igen, szükséges az ezt 

alátámasztó dokumentum benyújtása. 

Amennyiben az önkormányzatnál közterület-felügyelet nem működik, és a felvételek, adatok 

kezelését, őrzését a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési önkormányzat 

alkalmazásában álló köztisztviselő végzi, szükséges a köztisztviselő kijelöléséről szóló 

képviselő-testületi határozat benyújtása, a köztisztviselő „munkaszerződése”/ kinevezési 

dokumentuma és a kamerarendszer működtetésével kiegészített munkaköri leírása. 

  

Amennyiben nem önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer telepítését 

megvalósító Kedvezményezett, bekérendő a Kedvezményezett és az önkormányzat között 

létrejött szolgáltatási szerződés, melyben szerepel a felvételek, adatok kezelését, őrzését ellátó 

tisztségviselő megnevezése. 

  

A tv. 7. § (3) pontja alapján „A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési 

célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt 

készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület 

kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.” 

Javasoljuk bekérni a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt 

közterület kijelöléséről szóló képviselő-testületi döntést. 

  

A fenntartási kötelezettség a kedvezményezett feladata, tekintettel a Felhívás 3.4.1.1. 

Műszaki és szakmai elvárások, III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel 

kapcsolatos egyéb elvárások, illetve a Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség pontjaiban 

leírtakra. „A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU 

Rendelet 71. cikkében foglaltaknak”. 

  

A fenntartási/üzemeltetési kötelezettségek jogszabálynak megfelelő módon történő 

teljesítéséhez olyan szolgáltatási szerződést kell kötnie a fejlesztést megvalósító 

Kedvezményezettnek a környéken közterület-felügyeletet ellátó szervezettel vagy a tv. 8. § 
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(1) bekezdés esetén az önkormányzattal – amennyiben nem a Kedvezményezett látja el a 

közterület-felügyeletet -, hogy a hatályos jogszabályok alapján a felvételek, adatok kezelését, 

őrzését a közterület-felügyeletet ellátó szervezet/önkormányzat végzi, az eszközök 

karbantartását, cseréjét pedig a fejlesztést megvalósító Kedvezményezett. Ezt a szolgáltatási 

szerződést hiánypótlás keretében kell bekérni, amennyiben nem került benyújtásra. 

Természetesen a közterület-felügyelet ellátására jogosultságot alátámasztó dokumentumokkal 

együtt. 

  

A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól rendelkezik a kép- és hangfelvétel központi tárolásáról. 

  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rögzített kamerák nem minősülnek mobil eszköznek, és azok 

rögzítéséhez az érintett ingatlanok tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A 

projekt megvalósulásának ellenőrzéséhez elengedhetetlen a kamerák rögzítési helyének pontos 

meghatározása, azok módosítására pedig változás-bejelentés keretében van lehetőség 
 


