Egyszerű bejelentés II.
2016. évi XXXVI. Törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításáról
(hatályba lépés: 2016.05.13.)
(Egyszerű bejelentés benyújtása kizárólagosan elektronikus úton: 2016.07.01.
Tervezői tevékenység, kivitelezői tevékenység felelősségbiztosítás:
2016.09.01.)
156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

41

felelősségbiztosítás
 építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni
 kivitelezési dokumentáció
 saját, hozzátartozói célra végzett kivitelezés
 felelősségi kérdések: kivitelező, építtető ;
 építésfelügyelet kötelezése: építési napló, egyszerű bejelentésnek
megfelelő állapot kialakítása
 jogszerűtlen az építési tevékenység,
 szakszerűtlen az építési tevékenység
 fennmaradási engedély
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Egyszerű bejelentés III.
Első ütem:
2016: CLXXIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet
módosításáról
(hatályba lépés: 2017.01.01.)
Egyszerű bejelentéssel építhetők a meglévő lakóépületek bővítése.
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Második ütem:

2017: XXIV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról

97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet
módosításáról
(hatályba lépés: 2017.04.27.)
Egyszerű bejelentéssel építhetők a meglévő lakóépületek bővítésein túl a
300m2 meghaladó egyes lakóépületek, illetve azok bővítései is.
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Az Étv. alapján:
33/A. § (1) Egyszerű bejelentéssel történik
a) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új
lakóépület építése,
b) műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés,
támfalépítés.
(2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő
építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így
megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.
(3) A természetes személy építtető – műemlék kivételével – egyszerű
bejelentéssel bejelenti a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenységet, ha
azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.
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Az 155/2016 Kr. alapján:
1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban:
egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület
építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület
építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült
új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben
az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját
lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
Szinte szóról szóra egyezik a törvény szövegével.
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2016. évben megjelent jogszabályok
•

e-közmű (tv., K. rendelet, Korm. határozat)

(2016. évi CXX. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény módosításáról; Az egységes elektronikus
közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló
1405/2016. (VII. 29.) Korm. Határozat; Az egyes kormányrendeleteknek az
egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges
módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben
•
műszaki irányelv (tv., MvM. rendelet, Korm. határozat)
(2016. évi CXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról; Az építésügy területén mutatkozó,
műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről 1540/2016. (X.
13.) Kor. határozat; 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról)

47

magyar építőipart érintő szabványügyi előírások
A Kormány 1005/2017. (I. 3.) Korm. határozata
a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról
•

tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás (korm. rendelet)

•

(Egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői
felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016.
(XI. 18.) Korm. rendelet)
•

településkép védelméről (törvények és korm. rendelet)
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)
Korm. Rendelet
(Módosult többek között a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.08)
Korm. rendelet is.)
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TkV. törvény 8.§-a alapján:
(2) A településkép védelme érdekében
a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a
településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a
településképi követelmények érvényesítésének módjára,
b) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi
engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat a jogszabályban
meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban:
településképi véleményezési eljárás),
c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési
eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv.
33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem
minősülő
építési
tevékenységek,
reklámelhelyezések
és
rendeltetésmódosítások tekintetében (a továbbiakban: településképi bejelentési
eljárás),
d) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést
adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok
jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot.
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A módosított 314/2012. Kr. alapján:
21. § (1) A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési
önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.
(2) A kézikönyv – a 21/A. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel – a
település teljes közigazgatási területére készül.
(3) A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg
kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi
jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi
formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő
építészeti elemeket.
A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek,
településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők
és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója
– utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)
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•

építőipari kivitelezést végző személyeket érintő módosítások

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról
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1. melléklet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1. Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának
megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú
vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét
is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a
homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő építményben - alapozást nem igénylő - új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak
megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
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4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek
magassága a 6,0 m -t nem haladja meg.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek
magassága a 6,0 m -t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2
alapterületet.
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8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, melynek mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása.
10. Temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2
alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 6,0 m -t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m -t.
13. 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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14. Megfelelőség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, 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,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására
alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány
jellegű építmény
építése.
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,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű
építmény
építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m -t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m -t.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása.
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16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m -t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m -t.
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása.
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag -tároló, nem
veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti
vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.
18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m -nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-,
fürdőmedence, kerti tó építése.
18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m -nél nem nagyobb mértékű,
végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek
mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.
20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m
magasságot.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint
zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
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22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata,
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni.
23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata,
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
24. Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló
elhelyezése.
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
27. Utasváró fülke építése.
28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
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29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat mérethatár
nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése.
28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási
építmény építése.
29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény,
kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m -t nem haladja meg.
32. Közforgalom elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró -, átjáró-híd építése.
30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró -, átjáró-híd építése.
31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
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Tervdokumentáció összehasonlítása
o Lakóépület építésének egyszerű bejelentése kivitelezési dokumentáció;
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete
I. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció
munkarészei:
1. Aláírólap tervjegyzékkel
2. Helyszínrajz
3. Kitűzési helyszínrajz
4. Utcakép
5. Eltérő szintek alaprajzai
6. Metszetek
7. Homlokzatok
8. Tartószerkezeti tervek
9. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
10. Műszaki leírás
11. Tervezői költségvetési Költségvetési kiírás
II. Az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendelet keretei között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a
dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9.
pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a
Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a
Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétesz.
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o Építési engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú melléklete I-II. fejezet
Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően
1. Műs za ki leírások
Al fa betikusan kereshető s zöveges dokumentum, melyben amelyben s zükség szerint á brák i s szerepelhetnek. Az á brák esetében
törekedni kell a vektorgrafikus á brák alkalmazására, amennyiben ha elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (s zöveget vagy vékony
vona las részeket tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás fejezetekre
bontva , több fájldokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 (s zükség esetén egyes oldalak
l ehetnek A3).A3-as méretűek). A műs zaki l eírásnak szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. Ismerteti
a z építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő i nformációkat:
1.1. Építés zeti műszaki l eírás:
Is merteti a z építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő i nformációkat:
1.1.1. a tel jes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új rendeltetésének l eírását, hasznos
a l apterületét,

1.1.2. a tel ekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt a zon paramétereket (telek beépített
terül ete, beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól va ló távolsága, elő-, hátsó-,
ol dalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez tartozó i domtervekkel ellátott s zámításokat,
1.1.3. a ta rtós zerkezeti, az, épületgépészeti, vi llamos, villámvédelmi, za j és rezgés elleni védelmi megoldásokat, a z energetikai
követelmények teljesítésének módját építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
s zá mított építményértéket,
1.1.4. a zoknak a z a datoknak, i nformációknak az ismertetését, amelyek a lapján egyértelműen eldönthető a közlekedési
útvona lak a kadálymentesítését, 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása.
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1.1.5. jogs zabályban előírtak szerint a z építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző
meghatározását,
1.1.6. a z égéstermék-elvezetés megoldásának részletes l eírását,
1.1.7. építmény bontása esetén a z építmény á ltal tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módját, a bontási technológia
l eírását,
1.1.8. a tervezett építési tevékenységhez előírt és a z építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz s zükséges
közművesítettséget, a közművesítés megoldását,
1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott
követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,
1.1.10. a z éri ntett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat.
1.2. Gépészeti Épületgépészeti műszaki l eírás, melynek mi nden esetben része:
1.2.1. Ta rta lmazza a vízellátási, alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és szennyvíz-,csapadékvíz elvezetési, annak
4. gá zellátási és égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, va lamint l égtechnikai rendszerek bemutatását, illetve összefoglalását , a
s za kági igényekkel együtt. melléklete szerint,
1.2.2. Bemutatja az építmény általános gépészeti kialakítását, épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. ki térve (V. 24.) TNM rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében l egalább a z épületek energetikai jellemzőinek
ta núsításáról s zóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a jogszabályi
el őírások megfelelőségére. követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai s zámítást.
1.3. Ta rtós zerkezeti műszaki leírás
1.3.1. Az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza a z építmény megvalósításához
s zükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetését, így különösen a
tervezési programból és a technológiai igényekből a dódó terhek, hatások és követelmények ismertetését, fi gyelembe vett
értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat.

1.3.2. Az el végzett erőtani s zámítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, az alkalmazott fesztávoka t,
a fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett a nyagok, gyá rtmányok minőségi és teljesítmény
követelményeit, s zükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot biztosító technológiai l eírásokra.
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1.3.3. Megl évő épület esetén tartalmazza a z előírt tartószerkezeti és a nyagvizsgálati szakvéleményeket, a z építmény
környezetében szükségessé váló intézkedések l eírását.
1.3.4. Ta rtós zerkezeti műszaki l eírás szükséges:
1.3.4.1. új építmény esetén,
1.3.4.2. megl évő építmény esetén az i dővel vá ltozó (romló) jellemzőjű anya gból készült, 80 évnél i dősebb tartószerkezetekről
(pl . fa , salakbeton, bauxitbeton),
1.3.4.3. megl évő építmény esetén a tehernövekedéssel érintett függőleges és vízs zintes teherhordó szerkezetéről, va lamint a
megl évő teherhordó s zerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére vonatkozó, a z elemek beazonosítását i s biztosító
ta rtós zerkezeti megoldásokról.
1.4. Épül etvillamossági műszaki l eírás
Bemutatja az építmény vi llamos energiával történő ellátását, erős- és gyengeáramú rendszereit, kitér a villámvédelemre,
éri ntés(hiba) védelemre és egyéb megvalósítandó vi llamos rendszerekre.
1.5. Technológiai leírás
Az engedélyezéshez s zükséges mértékben bemutatja a z építménybe telepítendő technológiákat.
1.6. Bel sőépítészeti leírás szükség szerint
Ta rta lmazza az építmény belső tereinek berendezésére, anya g- és s zínvilágára vonatkozó leíró részeket.
1.7. Rétegrendi kimutatás
Megha tározza a z összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést.
1.8. Hel yiségkimutatás
Meg kel l nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát.
1.9. Al ternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006.
(V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint.
1.10.
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2. Tervl a pok
A tervl a pok formátuma PDF/A. A tervl ap összeállításánál törekedni kell a rra, hogy a tervlap vagy a nnak egységnyi területe
s zükség esetén a rányosan, értelmezhető módon A3 méretben szürkeárnyalatosan nyomtatható l egyen. Az önálló tervlapokat
öná lló fájldokumentumonként kell benyújtani vektorgrafikus va gy 300 DPI felbontású pixeles formátumban.
2.1. A tervező á ltal készített helys zínrajz, hiteles földhivatali térképszelvény állami i ngatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
ki a dott térképmásolat a lapján, a mely tartalmazza:
2.1.1. a z égtá jjelölést,
2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - a z ingatlannal közös határvonalú - telkek ábrázolását,
2.1.3. a tervezéssel érintett telken va lamennyi meglévő terepszint feletti és a latti építményt, va lamint a tervezett építményt,
méreta rányos á brázolással (építmények körvonalrajzát, tetőidomok á brázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő
építmények telekhatártól és egymástól va ló távolsági és épületmagassági méretét, valamint az elbontásra kerülő vezetékek
jel ölését,
2.1.4. a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül s zomszédos telkeken va lamennyi épület méretarányos körvonalrajzát,
tetői domait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának
á brá zolását, rendeltetése megjelölését,
2.1.5. a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek teljesítését i gazoló mutatószámokat, jellemzőket (tel ek
terül ete, beépítettség mértéke, épületmagasság, zöldfelület a ránya, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-,
ol dalkertek mérete),
2.1.6. a z építmény s zemély- és gépkocsiforgalmára s zolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozását, valamint a gépkocsik
tel ken belüli elhelyezésének á brázolását,
2.1.7. a 0,00 ki i nduló relatív s zintmagasságnak megfelelő a bszolút szintmagassági értéket,
2.1.8. a megl évő terepviszonyok á brázolását a jellemző s zintmagasságok értékeivel, 10 s zázaléknál nagyobb l ejtésű terület
es etén a z 1 m s zi ntkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.
2.1.9. a megl évő terepviszonyok á brázolását a jellemző s zintmagasságok értékeivel, 10 s zázaléknál nagyobb l ejtésű terület
es etén a z 1 m s zi ntkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.
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2.2. El térő s zintek alaprajzai
2.2.1. Ábrá zolni és méretekkel kell ellátni:
2.2.1.1. a z el metszett és a nézet i rányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
2.2.1.2. a beépített berendezési tárgyakat,
2.2.1.3. a nyíl ásokat,
2.2.1.4. a z á brázolt s zintek s zintváltását és szintmagasságát, a s zintáthidalók emelkedési i rányát, mindkét végének
s zi ntmagasságát,
2.2.1.5. a s zerkezeti dilatációk helyét,
2.2.1.6. a föl dszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, a z épület körüli járdát, a z előlépcsőt és egyéb
s zerkezeteket,
2.2.1.7. a z égéstermék-elvezetőket.
2.2.2. Jel ölni kell az északi i rányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányá t.
2.2.3. Az a zonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek a laprajzai - a különböző s zintmagasságok egyértelmű jelölésével - a
tervdokumentációban összevonhatóak.
2.3. A megértéshez szükséges s zámú, de legalább két egymással s zöget bezáró módon felvett metszet, a melyeken
2.3.1. á brá zolni kell és méretadatokkal kell ellátni:
2.3.1.1. a z el metszett, a nézet irányába eső l átható, indokolt esetben a nézet i rányába eső, de a más s zerkezetek á ltal takart
s zerkezeteket,
2.3.1.2. zá rts orú beépítés esetén a s zomszéd épületek alapsíkját,
2.3.1.3. a z építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát.
2.3.2. meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízs zintes és függőleges rétegfelépítést.
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2.4. Terepmetszet
2.5. Az építmény va lamennyi jellemző külső nézetét á brázoló homlokzati terv, a melyek tartalmazzák:
2.5.1. a z építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a nyílásokat, rácsokat, korlátokat,
rekl ám- és hirdetőberendezéseket, a ntennákat, cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket,
l épcsőket, valamint a terepszint alatti va gy a terep által takart építményrészeket,
2.5.2. a cs a tlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény s tb. szintmagasságát,
2.5.3. a z egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,
2.5.4. zá rts orú, i kres va gy oldalhatáron álló beépítés esetén - a környezetbe i llesztés bemutatására - a s zomszédos épületek
nézeteit.
2.6. Tereprendezési terv s zükség szerint
2.7. Tereprendezési terv s zükség szerint A végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges s zámú szelvényrajzzal
és a 10 s zázaléknál nagyobb l ejtésű terület esetén a z 1 m s zintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges terep
s zi ntmagasságainak á brázolásával.
2.8. A végl eges terep s zintmagasságainak ábrázolásával, a s zükséges s zámú s zelvényrajzzal és a 10 s zázaléknál nagyobb lejtésű
terül et Zártsorú va gy i kres beépítés esetén a z 1 m s zi ntkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a s zomszédos, meglévő épületek
fel tárás útján meghatározott alapsíkjának megadása, a végleges terep s zintmagasságainak á brázolásával. csatlakozó épület
á l lékonyságát biztosító technológia bemutatása.
2.9. Ta rtós zerkezeti terv s zükség s zerint
Ha s zükséges, a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz ra jzi munkarészeket:
2.9.1. a l apozás, zá rtsorú beépítés esetén a s zomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának megadása,
2.9.2. teherhordó falak és pillérek,
2.9.3. monolit és előre gyártott födémek és a zok elemei,
2.9.4. s zi ntek á thidalására szolgáló s zerkezetek.
2.10.
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3. Környezeti állapotadat
3.1. fotó, fotómontázs,
3.2. utca kép (axonometria, perspektíva, egyéb),
3.3. l á tvá nyterv,
3.4. ki l átási-rálátási terv,
3.5. s zínterv,
3.6. tömegvá zlat,
3.7. á l cázási terv,
3.8. egyéb dokumentum.
3.9. egyéb dokumentum.
4. Szá mítás Igazolások
A s zá mítás szöveges és numerikus dokumentum, Igazolás cs ak olyan formában nyújtható be, amelyben szükség s zerint á brák is
s zerepelhetnek. Az á brák esetében törekedni kell a vektorgrafikus á brák alkalmazására, amennyiben elkerülhetetlen, úgy a
ma xi mum 150 (s zöveget va gy vékony vonalas részeket ta rtalmazó á brák esetén 300) DPI felbontású ábrák is elfogadhatóak. A
s zá mítás fejezetekre bontva , több dokumentumban i s benyújtható. Formátuma PDF/A, amelynek nyomtatási mérete
formá tuma l egfeljebb A4. (s zükség esetén egyes oldalak l ehetnek A3 méretűek). A s zámításoknak s zürkeárnyalatosan
nyomta tva is értelmezhetőnek kell maradnia. Elektronikus igazolás csak olyan i nformációtechnikai rendszerektől fogadható el,
a mely hiteles átadásának i nformációtechnológiai feltételei fennállnak.
4.1. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított építményérték
Al á írólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal, amely benyújtható
el ektronikusan a láírt PDF formátumban, papír a lapú formátumban, illetve ha i nformációtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az
a l áíró saját nevében kitöltött és s aját s zemélyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján.
4.2. Épül etmagasság-számítás Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal.
4.3. Tel ek beépítettségének s zámítása Az á llami ingatlan-nyilvántartási adatbázisból kiadott térképmásolat PDF formátumban.
4.4. Ta rtós zerkezeti számítás szükség s zerint A 3., 4. és 9. melléklet s zerinti statisztikai lapok.
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4.5. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló mi niszteri rendelet hatálya a lá tartozó épületek esetében
l egalább a z épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott
rés zletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai s zámítás
4.6.
5. Iga zolások Geotechnikai jelentés, a hatályos s zabványokban előírt eljárások szerint va gy a zzal egyenértékű módszer
meghatározása szerint.
Iga zolás csak olyan formában nyújtható be, a melynek nyomtatási formátuma legfeljebb A4. El ektronikus i gazolás cs ak olyan
i nformációtechnikai rendszerektől fogadható el, a mely hiteles átadásának információtechnológiai feltételei fennállnak.
5.1. Al á írólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal, amely benyújtható
el ektronikusan a láírt PDF formátumban, papír a lapú formátumban, illetve amennyiben információtechnológiai feltételei
fennállnak, úgy az aláíró s aját nevében kitöltött és saját s zemélyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján.
5.2. Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal.
5.3. Föl dhivatali térképmásolat PDF formátumban.
5.4. A 3., 4. és 9. melléklet s zerinti s tatisztikai lapok.
6. Vél emények Geodéziai felmérés szükség s zerint.
A vél emények technikai és formai követelményei megegyeznek az 1. pontban a műszaki l eírásoknál leírtakkal. Amennyiben a
vél emény műszaki rajzot is tartalmaz, úgy a nnak technikai és formai követelményei a 2. pontban a tervlapoknál leírt
követelményeknek kell megfelelnie.
6.1. Geotechnikai jelentés kell:
6.1.1. a következő építményeknél:
6.1.1.1. a négy beépített s zintnél nagyobb,
6.1.1.2. a 10 m-es épületmagasságnál magasabb,
6.1.1.3. a z 1000 m2-nél nagyobb alapterületű,
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6.1.1.4. a 7 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyá rtott va gy vá zas tartószerkezetű
építmény esetén a z építmény s zerkezeti rendszerétől függetlenül, va gy ha a z alapozás vá rható szintje a környező terepszint al att
4 m-nél mélyebbre ér, továbbá
6.1.2. a következő esetekben:
6.1.2.1. jogs zabályban meghatározott veszélyes üzemnél,
6.1.2.2. jogs zabállyal kijelölt veszélyes környezetben: cs úszás-, omlás- és barlangveszélyes, illetve alábányászott, va lamint á rvízés földrengésveszélyes területen,
6.1.2.3. ha egynél több szint kerül a terepszint a lá,
6.1.2.4. 5 m-nél nagyobb s zabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal)
építési, fennmaradási engedélyezésekor.
6.1.3. Ta rta lmazza a z építmény kialakításához s zükséges geotechnikai állapotot, a tervezési fá zisnak, a geotechnikai
ka tegóriának, és az esetleges különleges körülményeknek (csúszás- és omlásveszélyes a terület, illetve a talajkörnyezet,
a l ábányászottság, illetve barlangok miatt felszínmozgásoktól kell tartani, mocsaras, bel- és/vagy á rvízveszélyes a terület, az
a l talaj térfogatváltozó, feltöltéses, a gresszív va gy más ok miatt különösen kedvezőtlen) a figyelembevételével.
7. Geodéziai felmérés szükség s zerint
II. Általános előírások
1. Az a dott a nyag va gy s zerkezet jelölésére vonatkozó hatályos s zabvány hiányában, egyedileg meghatározott, egyértelmű
jel kulcsot kell alkalmazni.
2. Közha sználatú építmény esetén, a helyszínrajzon és a vonatkozó tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a z
a ka dálymentes és biztonságos közlekedési l ehetőséget biztosító megoldásokat a telek közterületi csatlakozási pontjától az
épület bejáratáig.
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3. Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az építési tevékenység a telek természetes terepviszonyainak a megváltoztatá sát
i s eredményezi, a csapadékvíz-elvezetésének műszaki megoldását is ábrázolni kell. A telek természetes terepviszonyának
fel töltéssel va gy terepbevágással történő megváltoztatása esetén a telek eredeti és a megváltoztatott, végleges állapotát a
terep s zintmagasságának ábrázolásával méretezett terepmetszeten kell bemutatni.
4. Több ütemben megvalósuló építési tevékenység esetében a tervra jzokon az egyes ütemeket egyértelműen jelölni kell.
5. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi a datot, tényt, körülményt nem tartalmazó dokumentáció -részek
el hagyhatók.
6.
7. Az építészeti-műszaki dokumentáció tervező általi hitelesítése
7.1. Az építészeti-műszaki dokumentációt és részeit a tervező a z alábbiak va lamelyikével hitelesíti:

7.1.1. a l áírólap cs atolásával,
7.1.2. s a ját elektronikus a zonosítás útján történő benyújtással, az a zonosításra vi sszavezetett dokumentumhitelesítés s zabályai
s zerint,
7.1.3. el ektronikus a láírással.
7.2. A dokumentáció tartalma együtt és dokumentumrészenként is hitelesíthető.
7.3. A pa pír alapú dokumentum elektronikus i rattá a lakítása digitalizálás útján történik truecolor és 300 DPI mi nőségben PDF/A
formá ban.
8. E rendelet keretei között az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes
munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Ka mara és a Ma gyar Mérnöki Ka mara vonatkozó
s za kmai követelményeket megállapító - a kamarai honlapokon és a z ÉTDR-ben is rendelkezésre á lló - s zabályzatait figyelembe
kel l venni.
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o Építési engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú melléklete III. fejezet
1.

Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén
1.1. Az építési engedélyezési dokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
1.1.1. a tervező által készített helyszínrajzot,
1.1.2. tereprendezési tervet a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedélyköteles megváltoztatása esetén,
1.1.3. alaprajzot a tervezett építmény valamennyi eltérő szintjéről, a méretaránynak megfelelő
műszaki tartalommal,
1.1.4. metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró
módon felvéve,
1.1.5. homlokzati terveket az építmény minden nézetéről,
1.1.6. az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit,
1.1.7. a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki leírást.
1.2. A dokumentáció minden esetben tartalmazza – az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás
érdekében – a 10. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokat: I. rész 2.1. pontjában
meghatározott tartalmú helyszínrajzot és az I. rész 2.5. pontjában meghatározott tartalmú utcai homlokzati
tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet.
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2.

Helyiséget tartalmazó meglévő építmény bővítése esetén
2.1. Az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
2.1.1. a tervező által készített helyszínrajzot a meglévő építmény befoglaló tömegét megváltoztató
esetekben,
2.1.2. alaprajzot (alaprajzokat) a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani szánt,
valamint az az alatti-fölötti építményszintjeiről,
2.1.3. alaprajzot (alaprajzokat) az építmény átalakított építményszintjeiről,
2.1.4. homlokzati tervet (terveket) és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése
szempontjából meghatározó nézeteiről,
2.1.5. homlokzati tervet (terveket) az átalakított homlokzatról (homlokzatokról),
2.1.6. metszetet (metszeteket) a meglévő építmény szintszáma szempontjából meghatározó helyen
(helyeken), a befoglaló méretre jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,
2.1.7. szintszám-, belmagasság- vagy tetőforma-változtatást eredményező átalakítás esetén
metszetet (metszeteket) a tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó helyen
(helyeken), a változásra jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,
2.1.8. a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki leírást,
2.1.9. egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket:
2.1.9.1. az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa,
salakbeton, bauxitbeton) épületszerkezetekről, és
2.1.9.2. a 50 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről.
2.2. A dokumentáció minden esetben tartalmazza – az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás
érdekében – a 10. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokat: I. rész 2.1. pontjában
meghatározott tartalmú helyszínrajzot és I. rész 2.5. pontjában meghatározott tartalmú utcai homlokzati
tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet.
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3.

A jogerős és végrehajtható építési engedélyezési dokumentációtól való eltérésre irányuló kérelem
(módosított építési engedély iránti kérelem) mellékletét szolgáló dokumentációnak csak az eltérést
ábrázoló tervrajzokat, valamint az azokat ismertető munkarészeket (pl. műszaki leírást és számításokat)
kell tartalmaznia. A műszaki leírásban egyértelműen meg kell nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket.

4.

Helyiséget nem tartalmazó műtárgy építése, bővítése esetén
4.1. Az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
4.1.1. a tervező által készített, a tervezett állapotot ábrázoló helyszínrajzot,
4.1.2. homlokzati tervet a tervezett, és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése
szempontjából meghatározó nézeteiről,
4.1.3. tereprendezési tervet a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedélyköteles megváltoztatása esetén,
4.1.4. a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki leírást.
4.2. A dokumentáció minden esetben tartalmazza – az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás
érdekében – a 10. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokat: az I. rész 2.1. pontjában
meghatározott tartalmú helyszínrajzot és az I. rész 2.5. pontjában meghatározott tartalmú utcai homlokzati
tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet.

5.
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6.

Bontási engedélyezési dokumentáció
6.1. A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny szerkezetű
építmény (bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor.
6.2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
6.2.1. műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség
szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét,
6.2.2. a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó
eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a
munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek,
anyagok további sorsának meghatározását,
6.2.3. helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített építmény részleges
bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,
6.2.4.
6.2.5. zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a
szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére.
6.3.

7.

Fennmaradási engedélyezési dokumentáció
7.1. A dokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési
dokumentációnál leírtakkal. A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében a jelenlegi
állapotot és a szándékolt továbbépített állapotot külön -külön kell ábrázolni.
7.2. A fennmaradási engedélyezési tervben egyértelműen ábrázolni kell, hogy
7.2.1. miben nyilvánult meg a szabálytalanság (méretekkel), és
7.2.2. a szabálytalanságot milyen módon szüntetik meg (átalakítással vagy egyéb módon).
7.3.
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8.

Használatbavételi engedélyezési, tudomásulvételi dokumentáció
Ha a kivitelezés során – építési naplóba bejegyzetten – módosított építési engedélyezést nem igénylő
eltérés történik, a használatbavételi engedélyezéshez, tudomásulvételhez a megépült állapotot
dokumentálni szükséges. Irányadó az építési engedélyezési dokumentáció tartalma.

9. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti
általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció
9.1. Az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza M=1:200 -as méretaránynak
megfelelő műszaki tartalommal.
9.2. Metszetek M=1:100-as méretarányban.
9.3. Az építészeti műszaki leírás, az I. rész 1.1–1.4. pontja szerinti tartalommal.
9.4. Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását,
jellemzőit, így különösen a következőket:
9.4.1. a szerkezet alapvető rendszerének leírása,
9.4.2. az alkalmazott számítási modell,
9.4.3. a szerkezet típusa és méretei,
9.4.4. a felelős tervező és szakági tervező neve, címe, jogosultsági száma,
9.4.5. az építmény, építményrész az adott rendeltetésre megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
általános érvényű és eseti előírásoknak,
9.4.6. a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
9.4.7. a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő eljárás vagy számítási módszer a szabványossal
legalább egyenértékű,
9.4.8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3)
bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,
9.4.9. az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.
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o Kivitelezési dokumentáció;
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Tervező
9.§-b ól törölve lett 2017.01.01-jével:
(4)-A tervező a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési
záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt
készít.(7)
(5) A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít, amely tartalmazza
a) a tervezett építési tevékenység
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást,
ab ) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,
b ) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését,
c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői jogosultságuk
igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését,
d) annak kinyilvánítását, hogy
da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az
Étv. 31. § (1), (2) és (4) b ekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos
településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak,
db ) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy
számítási módszer a szab ványossal legalább egyenértékű,
dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van,
dd)
de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély vagy a tudomásulvétel
igazolása rendelkezésre áll,
e) a b etervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot, továb bá
f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein b elül - a
kivitelezési dokumentáció eltér.
(6) A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki
száma feltüntetésével igazolja.
(7) A tervező az Étv. 33. § (1) b ekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített kivitelezési
dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért.
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IV. Fejezet

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
22. § Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely
esetében
ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal - vagy
oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a
pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0
kN/m2,
bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú
nem számít megtámasztásnak,
bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell
számolni,
bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint
c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3 -t, valamint homlokzatmagassága az 5,0
métert, vagy
cb)196 a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert.
(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület
építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési
dokumentáció alapján végezhető.
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(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető
követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító, az építmény
megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó
egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá
amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.
(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges
részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló
elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.
(4)–(5)
(6) A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó,
jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti -műszaki dokumentációban foglaltaktól vagy a
tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező felel.
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22/A. § (1) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott
követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell.
(2)–(3)
(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési termékkel szükséges
helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket a 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell
megválasztani. A tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az
építési naplóban rögzíteni kell.

23. § (1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen
rendelkezésre kell állnia papír alapon is.
(2) A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani. A dokumentációt címlappal,
aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési
tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét
megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden
tervező nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság
(névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű aláírását.
(3) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és méretarányát, önálló
ábránként.
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