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Építtetői dilemma: tényleg 
kell-e fedezetkezelő?

Gálik Gabriella – Süveges Lídia

Építési beruházások, illetve építőipari kivitelezési tevékenységek megkezdése előtt kulcsfontosságú 
kérdéssé válhat, hogy az adott beruházás esetében kötelező-e építtetői fedezetkezelő igénybevétele. 
Ennek eldöntése a gyakorlatban azonban korántsem egyszerű, mivel az erre vonatkozó jogszabályi ren-
delkezések értelmezésével kapcsolatban számos megválaszolandó kérdés merül fel. Jelen cikkünkben 
ezeket vesszük sorra.

A z építőipari kivitelezési tevé keny-
ség ről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
kormányrendelet (Épkiv.) alap-

ján építtetői fedezetkezelő működik 
közre a közbeszerzésekről szóló tör-
vény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de 
a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő 
vagy azt meghaladó értékű építőipari 
kivitelezési tevékenység megvalósítása 
esetén. A közösségi értékhatár 2016. ja-
nuár 1-jétől építési beruházás esetén 
5 186 000 euró. Ennek megfelelően azon 
építési beruházások esetében, amelyek 
értéke nem éri el az említett közösségi 
értékhatárt, nem kötelező építtetői fe-
dezetkezelő igénybevétele. 

zás, illetve építőipari kivitelezési tevé-
kenység értéke az Épbír. szerint számí-
tott építményértéknek felel meg, míg az 
Épbír. hatálya alá nem tartozó építmény-
kör esetén az építési tevékenység végzé-
sére vonatkozó fővállalkozói kivitelezé-
si szerződésben megállapított, általános 
forgalmi adó nélkül számított kivitelezési 
értéket kell figyelembe venni. 

Azonos vagy egymáshoz 
szorosan kapcsolódó ren-
deltetésű építmények köre
Az építési beruházás fentiek szerinti érté-
kének meghatározásánál az Épkiv. alapján 
egybe kell számítani az azonos építtető 
által, azonos vagy egymáshoz kapcsoló-
dó földterületen, az azonos rendeltetésű 
vagy a rendeltetésében egymáshoz szoro-
san kapcsolódó olyan új építmények vagy 
meglévő építményen végzett építőipari 
kivitelezési tevékenység értékét, melyek 
kivitelezése két éven belül megkezdődik. 

Ezen rendelkezés azonban több szem-
pontból is nehezen értelmezhető. A jog-
szabály egyrészt nem definiálja az „azo-
nos rendeltetésű építmények”, valamint 
„a rendeltetésében egymáshoz szorosan 
kapcsolódó építmények” kifejezéseket, 
így nem egyértelmű, hogy egy adott be-
ruházás esetében konkrétan mely építmé-
nyek értékét szükséges figyelembe ven-
ni. Kérdéses lehet a gyakorlatban, hogy 
egy ipari rendeltetésű gyárbővítés értéke 
mellett számításba kell-e venni például 
az azonos építtető által, azonos földte-
rületen megvalósuló, ám alapvetően kör-
nyezetvédelmi jellegű és az egész üzem 
működését szolgáló építmény értékét is. 

Az építési beruházás értéke
Az építési beruházás, építőipari kivi-
telezési tevékenység értékének meg-
állapítása során figyelemmel kell len-
ni arra, hogy az adott projekt keretében 
megvalósuló építmény az építésügyi bír-
ság megállapításának részletes szabálya-
iról szóló 245/2006. (XII. 5.) kormány-
rendelet (Épbír.) hatálya alá tartozik-e. 
Az Épbír. 2/A. § alapján a nyilvántartott 
műemléki értéket, műemléket érintő 
és örökségvédelmi engedélyhez kötött 
tevékenységet megvalósító tevékenység 
nem tartozik az Épbír. hatálya alá.

Amennyiben a tervezett épület az Épbír. 
hatálya alá tartozik, az építési beruhá-
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„Két éven belül” 
megkezdődött kivitelezés
További bizonytalanságot rejt magában 
a rendelkezés azon kitétele, mely szerint 
olyan új építmények vagy meglévő épít-
ményen végzett építőipari kivitelezési te-
vékenység értékét szükséges figyelembe 
venni, melyek kivitelezése két éven be-
lül megkezdődik. A jogszabály szövegé-
nek egyik értelmezési lehetősége az, hogy 
csak az adott beruházás megkezdését kö-
vető két évben kezdődő építmények és 
kivitelezési tevékenységek értékét kell 
tekintetbe venni az adott beruházás ér-
tékének meghatározása során.

Észszerűbbnek tűnik azonban az az ér-
telmezés, mely szerint az adott projekt 
megkezdését megelőző két évben meg-
kezdett és még folyamatban lévő kivite-
lezési tevékenységek értékét kell számí-
tásba venni, amennyiben az Épkiv.-ben 
foglalt további feltételek is fennállnak. 
Ez utóbbi értelmezést erősíti, hogy a 
folyamatban lévő korábbi beruházással, 
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban 
még nyitott fizetendő tételek merülhet-
nek fel, amelyek egy esetleges új beruhá-
zás kifizetéseit is érintik. 

A számított építményérték 
kalkulációja
Az Épbír. hatálya alá tartozó építmény-
kör esetében az építési beruházás, illet-
ve építőipari kivitelezési tevékenység 
értékének megállapítása során az Épbír. 
3. § (3) bekezdése szerinti számított épít-
mény ér téket kell figyelembe venni, mely 
az Épbír. mellékletében meghatározott, az 
építményhez, építményrészhez hozzá-
rendelt egységár, valamint az adott épít-
mény, építményrész nettó alapterületének 
szorzatával egyezik meg. Ez a rendelkezés 
szintén több tisztázandó kérdést vet fel. 

A jogszabály kifejezetten nem utal rá, 
azonban a kialakult gyakorlat szerint 
többszintes épületek esetében a számí-
tott építményérték megállapításánál va-
lamennyi szint nettó alapterületének ösz-
szegét szükséges figyelembe venni. 

A rendelkezés nem nyújt egyértelmű 
irány mutatást a tekintetben, hogy egy, 
már meglévő épület bővítése esetén a 
teljes tervezett épület nettó alap te rü-
le tét vagy csupán a tervezett és a már 
meglévő épület nettó alapterületének 
különbözetét, azaz a bővített épületrész 
nettó alapterületét kell-e számításba venni 
a beruházás értékének meghatározásakor. 
Az építésfelügyeleti hatóságok gyakorla-
tában inkább ez utóbbi értelmezés érvé-
nyesül, és ezt az álláspontot támasztja alá 
az a tény is, hogy az építési, kivitelezé-
si munkák általában csupán a bővítendő 
épületrészt érintik. 

Végül nehézséget jelent annak megálla-
pítása is, hogy egyes atipikus építmények 
az Épbír. egységárakat tartalmazó mel lék-
le té nek mely kategóriájába sorolhatók. 

Az Épbír. melléklete ugyanis a számított 
építményérték számításakor figyelem-
be veendő méretek és mértékegységek 
közül elsősorban nettó alapterületet, 
darabszámot vagy felületterületet jelöl 
meg, azonban a jellemzően térfogatban 
megadott építmények (mint például tar-
tályok, silók) és az egyéb speciális célo-
kat szolgáló építmények kategorizálása 
bizonytalan. 

Habár az építtetői fedezetkezelő in-
tézménye már 2009. október 1-je óta az 
építési szabályozás részét képezi, a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a fentiekben 
említett, az adott beruházás jogszabály 
szerinti értékének megállapításával kap-
csolatban felmerülő kérdések tekinteté-
ben az építésfelügyeleti hatóságok sem 
minden esetben rendelkeznek kialakult 
és egységes gyakorlattal, ami a jogszabá-
lyi rendelkezések pontosításának szük-
ségességét veti fel. 

(A szerzők a KCG Partners Ügyvédi 
Társulás partnerei.)
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