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A Kormány 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén
érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
1. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és
19. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és
17. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és
9. pontjában,
a 8. és a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
23. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont
1.5. alpontjában,
a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és
(1d) bekezdésében,
a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
13. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., a 11. és a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R1. 1/B. § b) pontjában, valamint 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. pontjában” szövegrész helyébe a „4a. és
5. pontjában” szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Az R2.
a)
1. § (5a) bekezdésében a „szakhatóságként az első fokú építésügyi hatóság eljárásában eljárt” szövegrész
helyébe az „az elsőfokú építésügyi hatóság eljárásában részt vett” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „igazolása” szövegrész helyébe az „igazolása, kivéve, ha
a köztisztviselő vagy az állami tisztviselő a miniszter építésügyi feladatellátásában legalább 3 évet
közreműködött” szöveg
lép.

5. §

Hatályát veszti az R2.
a)
4. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselői” szövegrész,
b)
4. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselőt” szövegrész,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

4. § (2) és (6) bekezdésében, 7. § (1)–(4) bekezdésében, valamint 8. § (3) bekezdésében
a „ , kormánytisztviselő” szövegrész,
4. § (4) bekezdésében a „ , kormánytisztviselő” és a „kormánytisztviselő és” szövegrész,
4. § (4c) bekezdésében, valamint 5. § (3), (4) és (6) bekezdésében a „kormánytisztviselő, ” szövegrészek,
5. § (2) bekezdésében a „kormánytisztviselőnek,” szövegrész,
5. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselő,” szövegrészek,
5. § (6) bekezdésében a „ , kormánytisztviselőként” szövegrész,
6. §-ában a „ , kormánytisztviselőnek” szövegrész,
7. § (3) bekezdésében és 4. mellékletében az „ , a kormánytisztviselőnek” szövegrész,
8. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselője” szövegrész,
4. mellékletében az „ , a kormánytisztviselő” szövegrész.

3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy
építményrész tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét
tudomásul veszi.”
(2) Az R3. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes
költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott.”

7. §

(1) Az R3. 5. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az építési munkaterület átadása előtt az építtető köteles az e-építési naplót a 24/B. § rendelkezései szerint,
majd ezt követően az első elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) – a vállalkozó kivitelező
adatainak megadása mellett – készenlétbe helyezni. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési
munkaterületet átadja a vállalkozó kivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a vállalkozó kivitelező
a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az építési naplóban, e-építési napló vezetése
esetén – eseti bejegyzés mellett – az első e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a helyszínen építési
munkavégzést elkezdeni.
(5a) Az általános építmények körében a 3. § (2a) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában az építési
munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére és a kivitelezés nem kezdhető meg.”
(2) Az R3. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és
a kivitelezés nem kezdhető meg
a) a 3. § (2a) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában, és
b) ha a fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással.”

8. §

Az R3. 12. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet)
„b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez
ba) – ha jogszabály kötelezővé teszi – rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
hatósági engedély, vagy
bb) megtörtént az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés,”

9. §

Az R3. 13. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felelős műszaki vezető feladata:)
„n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész vezetése és az építtető
értesítése, ha az építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,”
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10. §

Az R3. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési
tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy)
„e) a 22. § (2) bekezdése és az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt
ismerteti,”

11. §

Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint
tervezői művezetést végezhet.
(2) A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal
rendelkezik.”

12. §

(1) Az R3. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető)
„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”
(2) Az R3. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(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.”

13. §

Az R3. „Az e-építési napló készenlétbe helyezése” alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„Az e-építési napló készenlétbe helyezése és a készenlét megszüntetése”
14. §

Az R3. 24/B. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj befizetésével
helyezi készenlétbe.
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(4) A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját
az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.
(5) Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg,
és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának
rögzítésével zárul le.
(6) Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti
a) az építésügyi hatóság
aa) ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az engedély
hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,
ab) ha az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy
a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált,
ac) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént, vagy
ad) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,
b) az építésfelügyeleti hatóság – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint –
ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a készenlétbe
helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg és az e-építési napló készenlétben
tartására vonatkozó szándékról nem nyilatkoztak, vagy
bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület
felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány feltöltését követően.
(7) Ha a használatbavételi engedély rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről,
akkor az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-építési napló készenlétét.”
15. §

Az R3. „Az elektronikus építési napló” alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„Az e-építési napló részei”
16. §

Az R3. a 26. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Az e-építési napló vezetése”
17. §

Az R3. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy
területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 12. § (1a) bekezdés b) pontját, 14. § e) pontját és 15. §-át
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő építési tevékenység során is alkalmazni kell.”

18. §

Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

19. §

Az R3.
a)
2. § e) pontjában a „szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel”
szövegrész helyébe a „meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetésben szereplő
tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik” szöveg,
b)
2. § f ) pontjában a „külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet)” szövegrész helyébe az „ , előre nem
látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés a) pontjában az „elektronikus építési napló” szövegrész helyébe az „elektronikus építési
napló (a továbbiakban: e-építési napló)” szöveg,
d)
4. § a) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 16. § (6) bekezdés b) pontjában, 19. § (1a) és (1b) bekezdésében,
21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) bekezdésében, 24. § (4) és (5) bekezdésében, 24/A. § (1),
(2) és (4)–(7) bekezdésében, 24/B. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (7) bekezdésében, valamint 44. §-ában
az „elektronikus építési” szövegrészek helyébe az „e-építési” szöveg,
e)
5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe a „hatósági engedélyhez
vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez” szöveg,
f)
5. § (2) bekezdés c) pontjában a „hatósági előírásokat” szövegrész helyébe a „hatósági és biztonsági
előírásokat” szöveg,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
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7. § (2) bekezdés c) pontjában az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 22. § (2) bekezdésében és
az 1. mellékletben” szöveg,
7. § (2) bekezdés e) pontjában az „az építési” szövegrész helyébe az „az e-építési napló készenlétbe helyezése
és az építési” szöveg,
14. § b) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet” szöveg,
22. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „1,0 métert” szövegrész helyébe az „1,5 métert” szöveg,
23. § (2) bekezdésében a „tervezési jogosultság” szövegrész helyébe a „szakmagyakorlási jogosultságának
igazolásaként a tervezési jogosultság” szöveg,
24. § (3) bekezdésében az „elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)” szövegrész helyébe
az „e-építési napló” szöveg,
24/A. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a „pótmunka” szövegrész helyébe a „többletmunka, pótmunka”
szöveg,
25. § (3) bekezdésében az „elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló)” szövegrész helyébe
az „e-főnapló” szöveg,
27. § (1) bekezdés a) pontjában az „építtető” szövegrész helyébe az „építtető, az építtető megbízottja” szöveg,
42. § (4) bekezdésében az „elektronikus építésinapló-vezetési” szövegrész helyébe az „e-építésinapló-vezetési”
szöveg

lép.
20. §

Hatályát veszti az R3.
a)
3. § (9) bekezdésében a „Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka
ellenértéke számolható el.” szövegrész,
b)
9. § (4)–(7) bekezdése,
c)
22. § (4) és (5) bekezdése,
d)
22/A. § (2) és (3) bekezdése,
e)
25. § (4)–(10) bekezdése,
f)
27/A. § (6) bekezdése,
g)
1. melléklet II. pontja.

4. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
21. §

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1077., 1078. és 1081. sorában az „építésügyi hatóságok” szövegrész
helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szöveg lép.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
22. §

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §
(1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25. építési engedély: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) szerinti építési engedély vagy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolás;”

23. §

Az R4. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„r) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ra) a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolással,
rb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább
a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval és
rc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint
az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott rb) alpont szerinti dokumentumok
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.”
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24. §

(1) Az R4. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Ha az otthonteremtési kamattámogatás esetén
a) a kamattámogatás igénybevételének alapját képező építési munkák a 3. § (3) bekezdés szerinti időtartamon belül
nem készülnek el,
b) az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll,
c) a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy egyszerű bejelentés esetén
a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető
támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, vagy
d) a támogatott személy a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) és i) pontja szerinti kötelezettségének
nem tesz eleget,
az otthonteremtési kamattámogatást a hitelintézet visszavonja, és a támogatott személy a már igénybevett
kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles
a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt és megküldi az ügy iratait.”
(2) Az R4. 4. § (9) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt” szöveg lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
25. §

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság képviselője a helyszíni szemlén vagy a hatósági ellenőrzésen
az ellenőrzési jogosultságát az igazolványának felmutatásával igazolja. Az igazolvány tartalmazza az építésügyi
vagy építésfelügyeleti hatóság képviselőjének nevét, besorolását, fényképét, aláírását, az őt foglalkoztató
hivatal megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az igazolvány kiállításának dátumát, érvényességi idejét, valamint
az igazolvány sorszámát.”

26. §

Az R5. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha
a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.”

27. §

Az R5. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az építésügyi hatóság az (1) és (4) bekezdésben foglalt tudomásulvételt az építtető, vagy ha az építtető
személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja.”

28. §

Az R5. 64. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni, az építésfelügyeleti hatóság
az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzését megelőzően távoli eléréssel ellenőrzi az elektronikus építési
napló vezetését és tartalmát, amelyről hivatalos feljegyzésében rögzíti
a) az építésfelügyeleti hatóság megnevezését, elérhetőségét, ügyiratszámát,
b) az (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti adatokat,
c) az építési tevékenységgel érintett telek adatait,
d) észrevételeit, különösen az alábbiakra kiterjedően:
da) a nyilvántartási rész kitöltése,
db) az építési folyamatban részt vevők jogosultságai,
dc) a tervnapló tartalma,
dd) a mellékletek,
de) az építési termék teljesítménynyilatkozata,
df ) napi jelentés és eseti bejegyzés,
dg) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén az Étv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak megtartása.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti távoli elérést követően az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti megnevezést,
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b) az (1a) bekezdés szerinti hivatalos feljegyzés felvételét követően bekövetkezett változásokat, különösen
az (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatokra kiterjedően.”
29. §

Az R5. 65. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari
kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)
„g) ha az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés
kivitelezési dokumentációja alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik.”

30. §

Az R5. a következő 77. §-sal egészül ki:
„77. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és
az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016.
(XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr3.)
a) megállapított 55. § (6) bekezdését, valamint
b) módosított 42. § (1) bekezdését, 44. § (5) bekezdését, 56. § (1) bekezdését, 58. § (6) bekezdését, 64. §
(2) bekezdését, valamint 1. mellékletét
a Mód. Kr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

31. §

Az R5.
a)
1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
b)
4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
c)
8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

32. §

Az R5.
a)
42. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–c) pontjában” szöveg,
b)
44. § (5) bekezdésében az „építési engedélyhez kötött” szövegrész helyébe az „építési engedélyezéshez kötött
vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha az elkészült
építmény hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet” szöveg,
c)
56. § (1) bekezdésében a „tervezés elősegítése érdekében” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben
meghatározott kivétellel, kérelemre” szöveg,
d)
58. § (6) bekezdésében a „helyszíni ellenőrzést” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzést” szöveg,
e)
64. § (2) bekezdésében a „fényképfelvételt készít” szövegrész helyébe a „dátummal ellátott fényképfelvételt
készít” szöveg,
f)
64. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvben, hivatalos feljegyzésben”
szöveg,
g)
64. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvet, hivatalos feljegyzést” szöveg,
h)
66. § (1) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés” szöveg,
i)
8. melléklet III. pont
ia)
2. alpont nyitó szövegrészében az „építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése,
helyreállítása esetén” szövegrész helyébe az „építmény bővítése esetén” szöveg,
ib)
2. alpont 2.1.9.2. pontjában a „80 évesnél” szövegrész helyébe az „50 évesnél” szöveg,
ic)
4. alpont nyitó szövegrészében a „műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése,
helyreállítása” szövegrész helyébe a „műtárgy építése, bővítése” szöveg,
id)
9. pont 9.3. pontjában az „I. rész 1.1.1–1.1.4. pontja” szövegrész helyébe az „I. rész 1.1–1.4. pontja”
szöveg,
j)
9. mellékletében
ja)
a „bontási, bontást is magában foglaló építési engedély, illetve eltérő használat esetén
a használatbavételi engedély száma és kelte” szövegrész helyébe a „jelen ügyben megszűnt lakások
száma (db)” szöveg,
jb)
a „Személyi tulajdonú lakások” szövegrész helyébe a „Magántulajdonú lakások” szöveg
lép.

33. §

Hatályát veszti az R5.
a)
22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2) bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész,
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b)
c)
d)

22. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja,
69. § (1) bekezdés a) pontja,
9. mellékletében az „(2) Egyéb belterület” szövegrész.

7. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
34. §

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés m) pontjában a „jegyzőkönyvek” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvek, hitelesített
feljegyzések” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés f ) pontjában a „jegyzőkönyveket” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyveket, hitelesített
feljegyzéseket” szöveg és a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés”
szöveg,
c)
6. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a „döntése adatainak” szövegrész helyébe a „döntése
– ideértve az általa kiszabott bírság – adatainak” szöveg,
d)
6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „megsemmisített és új eljárásra utasító” szövegrész helyébe az „az
általa meghozott, bírságot kiszabó” szöveg
lép.

8. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
35. §

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési
eszközök 2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá
a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök
2018. december 31-ig” szöveg lép.

9. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
36. §

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A továbbképzés típusa)
„b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén a 4. §-ban meghatározott tevékenységet folytató
szakmagyakorló kivételével kötelező és szakmai”
(továbbképzés.)

37. §

Az R6. 44. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet
folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha)
„i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy
a korábban egyszer már a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott energetikai tanúsító által készített
tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől.”

38. §

Az R6. 29. alcíme a következő 45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mint független
ellenőrző szervezet a feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az energetikai tanúsítvány
kiállítóját, ha a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a tényszerű állapottól.
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(2) A tanúsító a feltárt hibát a korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával köteles
javítani. A javítás során a javításkor hatályos jogszabályok és a javításkor érvényes műszaki állapot szerint kell
végezni a tanúsítást.
(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben készített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az építésiengedélykérelem, az annak módosítására irányuló kérelem vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés benyújtásának
időpontjában érvényes szabályoknak megfelelőn
a) el kell készítenie az R1. 2. melléklet 2.16. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének igazolását,
továbbá
b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti összefoglaló lapján.
(4) A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától
a) lakóépületek esetén tizenöt napon,
b) egyéb esetben harminc napon
belül javítani.
(5) A tanúsító a javítás után nyolc napon belül megküldi a javított hiteles tanúsítványt a tanúsítvány
megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e a határozatában foglaltaknak.
(6) Ha a tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsítvány
kiállításáról az e §-ban foglalt szabályok betartása mellett.
45/B. § (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállítójára, ha az
a) a 45/A. §-ban foglaltakról nem gondoskodott,
b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a jogszabályban foglaltaktól, vagy a tanúsítványa nem tényszerű,
vagy
c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki.
(2) A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara – az (1) bekezdésben meghatározott
körülmények figyelembevételével történő – mérlegelése alapján, tanúsítványonként a tanúsítványban
meghatározott hasznos alapterületre vetítve
a) 150 m2 alatt legfeljebb 100 000 forint,
b) 150 m2 fölött legfeljebb 200 000 forint
lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.
(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni,
a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal
engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részletfizetés legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhető.
(4) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító
szervezet részére.
(5) A bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot közölni kell a tanúsító nyilvántartó névjegyzéket vezető szervvel.
(6) Ha tanúsító nem fizeti meg a (4) bekezdésben foglalt határidőre a bírságot, a független ellenőrző szervezet
kezdeményezi a névjegyzéket vezető szerv titkáránál, hogy a tanúsító jogosultságát a kötelezettség teljesítéséig
függessze fel.
(7) Bírság a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a jogszabálynak nem megfelelő tanúsítványról való
tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a tanúsítvány kiállításától számított tíz éven belül
szabható ki.
(8) A bírsággal szemben a tanúsító a Kamtv. 42. § (4) bekezdése szerint a Magyar Mérnöki Kamaránál fellebbezésre
jogosult.”
39. §

Az R6. 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A területi kamara titkára felfüggeszti az energetikai tanúsító jogosultságát, ha a 45/B. §-ban foglalt bírságot
határidőre nem fizeti meg, valamint erről az OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A felfüggesztés addig marad hatályban,
amíg a tanúsító a bírság megfizetését nem igazolja a területi kamara titkárának. A bírság megfizetésének
megtörténtéről a területi kamara titkára értesíti az OÉNY üzemeltetőjét.”

40. §

Az R6.
a)
15. § (2) bekezdésében az „Étv. és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (4)–(8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Étv.-ben” szöveg,

84272

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 218. szám

b)
c)
d)

e)

f)

17. § (3) bekezdésében az „Épkiv.” szövegrész helyébe az „építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)” szöveg,
44. § (5) bekezdés f ) pontjában az „1. melléklet I. táblázat 16. pontjában” szövegrész helyébe
az „1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában” szöveg,
1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részében foglalt táblázat D:2 mezőjében
da)
a „tervezésbe” szövegész helyébe a „tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is –” szöveg,
db)
a „22. § (3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „22. §
(1) bekezdés b) pont ba)–bf ) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában” szöveg,
1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében, valamint
IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „22. § (4) bekezdés
b)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában” szöveg,
1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „22. § (3) bekezdés
a) pontjában” szövegrész helyébe a „22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában” szöveg

lép.
41. §

Hatályát veszti az R6.
a)
44. § (1) bekezdés e) pontja,
b)
44. § (2) bekezdés a) pontjában az „és e)” szövegrész.

10. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
42. §

Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2017. január 1-jét követően létrejövő állami szolgálati jogviszony esetén,
az állami tisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.”

43. §

Az R7. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti építésügyi vizsga letétele alól mentesül az a köztisztviselő, aki a továbbképzési időszaka
előtti öt évben az építésügyért felelős miniszter építésügyi feladatellátásának keretében hatósági jellegű feladatok
ellátásában legalább három évet közreműködött.”

44. §

Az R7. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdés szerinti vizsgaszabályzatot és tananyagot minden év november 30-áig felül kell vizsgálni.
A felülvizsgált vizsgaszabályzat és tananyag (6) bekezdés szerinti közzétételét követő 60. naptól már a felülvizsgált
vizsgaszabályzatot és tananyagot kell alkalmazni.”

45. §

(1) Az R7. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgaszervező az építésügyi vizsga teljesítésére – a tárgyévet megelőző év október 31-ig – éves vizsgatervet
készít, amelyet a miniszter részére december 31-ig megküld.”
(2) Az R7. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti oktató a minisztertől kérheti oktatói feladat végzése alóli felmentését.”

46. §

Az R7.
a)
2. § (6) bekezdés b) pontjában, 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 4. § (2) és (5) bekezdésében,
valamint 8. § (4) és (5) bekezdésében az „LLTK” szövegrész helyébe az „LTK” szöveg,
b)
2. § (7) bekezdésében az „amelyet a miniszter minden év december 31-ig jóváhagy” szövegrész helyébe
az „és azt a miniszter részére minden év december 31-ig megküldi” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdés b) pontjában az „LLTK bevonásával” szövegrész helyébe az „LTK bevonásával” szöveg,
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d)
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4. § (6) bekezdésében az „építésügyi vizsgaszabályzatot” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés a) pontja és
az (5a) bekezdés a) pontja szerinti építésügyi vizsgaszabályzatot” szöveg

lép.
47. §

Hatályát veszti az R7. 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában a „kormánytisztviselő,” szövegrész.

11. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
48. §

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 14. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)
„h) vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb
a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel
tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt
bemutatja;”

49. §

Az R8. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével)
„b) bővített lakásra a munkálatok idejére és
ba) a munkálatok befejezését, vagy
bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel
tudomásulvételét, vagy
bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását
követő,”
(10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül
bejegyzésre. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy
bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett
lakáscélú hitelintézeti, lakástakarék-pénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.)

50. §

Az R8. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás
a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét
igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány
hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
kell számítani.”

51. §

Az R8. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását
– a 23. §-ban foglaltak kivételével – használt lakás
a) vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel
tudomásulvételét megelőzően,
c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását
megelőzően
kell kérni a hitelintézettől.
(2) A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és
mértékének meghatározását e rendeletben foglaltak szerint,
a) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy
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c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány
kiállítását megelőzően
kell kérni a hitelintézettől.”
52. §

Az R8. 30. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„22. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
szerinti, az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló
adatait feltüntető visszaigazolással,
b) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és
c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint
az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott b) pont szerinti dokumentumok
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.”

53. §

Az R8.
a)
34. § (2) és (3) bekezdésében az „igazoló” szövegrész helyébe az „igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén
a felépítés megtörténtét tanúsító” szöveg,
b)
41. § (1) bekezdés b) pontjában a „hatósági bizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvánnyal
vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal” szöveg
lép.

12. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
54. §

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(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) az a) és b) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
(1a) Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés)
az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a bejelentés
mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az 1. melléklet szerinti
munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban, a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése.”

55. §

Az R9. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot
az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció
elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás
a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
d) az épület telken belüli elhelyezkedését
érinti.”
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56. §

(1) Az R9. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik, vagy a 4. § (2) bekezdés
szerinti változással a lakóépület a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladja, és az Étv. 48/A. §
(1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.”
(2) Az R9. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § (3) bekezdése alapján le kell bontani, és a terep
felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani, az építésfelügyeleti hatóság a bontás és a terep felszíne eredeti
állapota visszaállításának elrendelése során az R. szerint jár el.
(4) Az egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő
lakóépület 300 négyzetmétert meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell
kérni. Az építési engedély iránti kérelmet az R. szerint kell előterjeszteni.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelemben az építésügyi hatóság az építési engedély megadásának feltételeit az épület
egésze tekintetében, az R. szabályai szerint vizsgálja. Ennek során az építési engedély megadását – az egyszerű
bejelentéssel érintett rész vonatkozásában is – feltételekhez kötheti.
(6) Az (1) és (5) bekezdés szerint megépült épület használatbavételére az R. szabályait kell alkalmazni.”

57. §

(1) Az R9. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági
bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított
hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.”
(2) Az R9. 6. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő
e) ponttal egészül ki:
(A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmazza)
„c) a bejelentés időpontját, a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és
a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát,
d) az épület felépítésének megtörténtét, valamint
e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét.”

58. §

Az R9. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A felelősségbiztosítási szerződést a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés
esetén
a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét
követően kerül sor,
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására
2017. február 16-át követően kerül sor.
(2) Amennyiben a tervező vagy a kivitelező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással,
az (1) bekezdésben meghatározott határidőkig kell azt e rendelet előírásainak megfeleltetnie. Ebben az esetben
a 6/D. §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e 3 éves
időtartam alatt a biztosítás fennáll.
7/B. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és
az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016.
(XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)
a) megállapított 5. § (4)–(6) bekezdését, valamint
b) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1) és (3) bekezdését, 1. melléklet I. pont 11. alpontját
a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

59. §

Az R9.
a)
2. § (2) bekezdésében az „építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a telek fekvése szerinti általános
építésügyi hatóság (a továbbiakban: építésügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság
(a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)” szöveg,
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b)
c)
d)
lép.
60. §

a 2. § (3) bekezdésében az „építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon
belül” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül” szöveg,
3. § (3) bekezdésében a „legkisebb munkabér” szövegrész helyébe a „legkisebb havi munkabér” szöveg,
1. melléklet I. pont 11. alpontjában a „Tervezői költségvetési” szövegrész helyébe a „Költségvetési” szöveg

Hatályát veszti az R9.
a)
6. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
b)
6. § (4) bekezdése.

13. Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
61. §

(1) Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő
módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének a lakóépület építésének egyszerű
bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése
az „a fővállalkozó kivitelező esetében a 6/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a kár teljes
értékére, minden egyéb esetben” szövegrész helyett az „a fővállalkozó kivitelező esetében” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, 5. §
(2) bekezdése és 6. §-a.

14. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
62. §

Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 189. § (5) bekezdés
c) pontja.

15. Az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő
módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
63. §

Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő
módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § p) pontja.

16. Záró rendelkezések
64. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. alcím 2016. december 30-án lép hatályba.
(3) A 2. és a 3. alcím, az 5. alcím, a 25–30. §, a 31. § b) és c) pontja, a 32. § és a 33. §, a 7. alcím, a 36. § és a 37. §, a 40. §,
a 10–12. alcím, valamint a 2., 3., 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 4. alcím, a 31. § a) pontja, valamint a 4. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.
(5) Az 1. alcím, a 38. § és a 39. §, a 41. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellkletben foglalt tblzat B:1-I:1 mezje helybe a kvetkez mez lp:
B
1.

C

D

E

F

G

H

I

A brsg sszegnek meghatrozsa (az 1/A. ¤ szerinti szmtott ptmnyrtk a 3. s a 4. pontban 50
milli forintot, a 4a. s 5. pontban a tervezre vonatkozan 5 milli forintot, a 4a-13. pontban 20 milli
forintot meghalad rsze: SZ)

2. Az R1. 1. mellkletben foglalt tblzat a kvetkez 4a. sorral egszl ki:
A
ã
4a.

Az tv. 33/A. ¤-a
szerinti egyszer
bejelentshez kttt
ptsi
tevkenysget az
egyszer bejelents
kivitelezsi
dokumentci
alapjn, de az tv.
13. ¤ (2) bekezds
a) s b) pontjnak
megsrtsvel
vgzik

B

C

D

E

F

G

H

I

200 000 Ft
+
0,005xSZ
legfeljebb
500 000 Ft

Ó
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2. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az ptsgyi s ptsfelgyeleti hatsgok zemeltetshez biztostott eszkzk
I. Konfigurci (Munkalloms)
Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenrtk) + (minimum 1 GB RAM s 80 Gb HDD)
+ minimum 17Ó sznes monitor, scanner, nyomtat, elektronikus jogtr - kztisztviselnknt
vagy llami tisztviselnknt 1 db
II. Irodai felszerels
1. Digitlis fnykpezgp legalbb 5 Mp s 3x optikai zoomos - 2 kztisztviselnknt vagy
llami tisztviselnknt 1 db
2. Hatsgonknt internet hozzfrs
3. Mrszalag - kztisztviselnknt vagy llami tisztviselnknt 1 db
4. Szintezmszer - hatsgonknt 1 db
5. Kzi lzertvmr - 2 kztisztviselnknt vagy llami tisztviselnknt 1 db
6. Gpkocsi - hatsgonknt minimum 1 db
7. Laptop - hatsgonknt minimum 1db
8. Mobil internet - ptsfelgyeleti hatsgonknt 1 db
9. Mobil nyomtat - ptsfelgyeleti hatsgonknt 1 db
III. Irodai nyomtatk
Irodai lzernyomtat (minimum 18 lap/perc) - hatsgonknt minimum 1 db
Az ptsgyi, ptsfelgyeleti hatsg a kztisztviselnek vagy az llami tisztviselnek a
munkavgzse sorn a jogszably szerinti egyni vdeszkzt biztostja.Ó

3. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellklet I. pontja a kvetkez 7. alponttal egszl ki:
ã7. A kivitelezsi dokumentci munkarszeit a felels tervez a Magyar ptsz Kamara s a
Magyar Mrnki Kamara szablyzatainak figyelembevtelvel hatrozza meg.Ó
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4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

ptsi engedly nlkl vgezhet ptsi tevkenysgek
1. ptmny talaktsa, feljtsa, helyrelltsa, korszerstse, homlokzatnak
megvltoztatsa, kivve zrtsor vagy ikres bepts ptmny esetn, ha e tevkenysgek a
csatlakoz ptmny alapozst vagy tartszerkezett is rintik.
2. Meglv ptmny utlagos hszigetelse, homlokzati nylszr
homlokzatfellet sznezse, a homlokzat felletkpzsnek megvltoztatsa.

cserje,

a

3. Meglv ptmnyben j gstermk-elvezet kmny ltestse.
4. òj, nll (homlokzati falhoz rgztett vagy szabadon ll) gstermk-elvezet kmny
ptse melynek magassga a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az plet homlokzathoz illesztett eltet, vdtet, ernyszerkezet ptse, meglv
feljtsa, helyrelltsa, talaktsa, korszerstse, bvtse, megvltoztatsa.
6. pletben az nll rendeltetsi egysgek szmnak vltoztatsa.
7. A 14. pont e) alpontjban s a 30. pontban foglaltak figyelembevtelvel a kereskedelmi,
vendglt rendeltets plet ptse, bvtse, amelynek mrete az ptsi tevkenysg utn
sem haladja meg a nett 20,0 m2 alapterletet.
8. Nem emberi tartzkodsra szolgl ptmny ptse, talaktsa, feljtsa, valamint
bvtse, amelynek mrete az ptsi tevkenysg utn sem haladja meg a nett 100 m3
trfogatot s 4,5 m gerincmagassgot.
9. nll reklmtart ptmny ptse, meglv feljtsa, helyrelltsa, talaktsa,
korszerstse, bvtse, megvltoztatsa.
10. Temet terletn:
a) srbolt, urnasrbolt ptse, bvtse, melynek mrete az ptsi tevkenysg utn sem
haladja meg a nett 50 m2 alapterletet, vagy a 3,0 m magassgot,
b) urnaflke, srhely, srjel ptse, elhelyezse.
11. Szobor, emlkm, kereszt, emlkjel ptse, elhelyezse, ha annak a talapzatval egytt
mrt magassga nem haladja meg a 6,0 m-t.
12. Emlkfal ptse, amelynek talapzatval egytt mrt magassga nem haladja meg a 3,0 mt.
13. Park, jtsztr, sportplya megfelelsgi igazolssal Ð vagy 2013. jlius 1-je utn gyrtott
szerkezetek esetben teljestmnynyilatkozattal Ð rendelkez mtrgyainak ptse, egyb
ptsi tevkenysg vgzse.
14. Megfelelsg-igazolssal Ð vagy 2013. jlius 1-je utn gyrtott szerkezetek esetben
teljestmnynyilatkozattal Ð rendelkez ptmnyszerkezet s legfeljebb 180 napig fennll
a) rendezvnyeket kiszolgl sznpad, sznpadi tet, lelt, mutatvnyos, szrakoztat,
vendglt, kereskedelmi, valamint elads tartsra szolgl ptmny,
b) killtsi vagy elsseglyt nyjt ptmny,
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c) levegvel felfjt vagy fesztett fedsek (storszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 f egyidej tartzkodsra alkalmas Ð az Orszgos Tzvdelmi Szablyzat
szerinti Ð llvny jelleg ptmny
ptse.
15. Nvnytermesztsre szolgl veghz ptse, bvtse, meglv feljtsa, helyrelltsa,
talaktsa, korszerstse, megvltoztatsa.
16. Nvnytermesztsre szolgl fliastor ptse,
helyrelltsa, talaktsa, korszerstse, megvltoztatsa.

bvtse,

meglv

feljtsa,

17. A 6,0 m vagy annl kisebb magassg, a 60 m3 vagy annl kisebb trfogat sil,
mlesztettanyag-trol, nem veszlyes folyadkok trolja, nem veszlyes anyagot
tartalmaz, nyomstart ednynek nem minsl, fld feletti vagy alatti tartly, trol
elhelyezshez szksges ptmny ptse, meglv feljtsa, helyrelltsa, talaktsa,
korszerstse, bvtse.
18. A magnhasznlat kerti vz-, frdmedence, kerti t ptse.
19. A telek termszetes terepszintjnek ptsi tevkenysggel sszefgg, 1,0 m-nl nem
nagyobb mrtk, vgleges jelleg megvltoztatsa.
20. Tmfal ptse, bvtse, meglv feljtsa, helyrelltsa, talaktsa, korszerstse,
megvltoztatsa, amelynek mrete az ptsi tevkenysggel nem haladja meg a rendezett als
terepszinttl szmtott 1,5 m magassgot.
21. Kerts, kerti ptmny, tereplpcs, jrda s lejt, hztartsi cl kemence, hsfstl,
jgverem, valamint zldsgverem ptse, ptmnynek minsl nvnytmasz, nvnyt
felfuttat rcs ptse, meglv feljtsa, helyrelltsa, talaktsa, korszerstse, bvtse.
22. Mobil illemhely, mobil mosd, mobil zuhanyoz elhelyezse, rnykszk ptse,
meglv feljtsa, helyrelltsa, talaktsa, korszerstse, bvtse.
23. Napenergia-kollektor, szellz-, klma-, riasztberendezs, villmhrt-berendezs, rus pnzautomata, kerkprtart, zszltart ptmnyen vagy ptmnyben val elhelyezse.
24. ptmnynek minsl, hztartsi hulladk elhelyezsre szolgl hulladkgyjt s trol, soromp, rnykol elhelyezse.
25. Telken belli kzm becsatlakozsi s -ptl mtrgy ptse.
26. Telken belli geodziai ptmny ptse.
27. Zszltart oszlop (zszlrd) ptse, amelynek terepszinttl mrt magassga a 6,0
mtert nem haladja meg.
28. ptsi tevkenysg vgzshez szksges, annak befejezst kveten elbontand
llvnyzat s felvonulsi ptmny ptse.
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29. A 7. pontban s a 14. pont e) alpontjban foglaltak figyelembevtelvel a magasles,
vadetet, erdei ptmny, kilt ptse, amelynek a terepcsatlakozstl mrt legfels pontja
az 5,0 m-t nem haladja meg.
30. Kzforgalom ell elzrt, telken belli teresz, bejr-, tjr-hd ptse.
31. A legfeljebb 2,0 m mlysg s legfeljebb 20 m3 lgter pince ptse, meglv feljtsa,
helyrelltsa, talaktsa, korszerstse, bvtse.
32. Kzterleten, filmforgatshoz kapcsold ptmny ptse.Ó
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5. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap az plet hasznlatbavtelhez
1. Az plet kszltsge
(1) az plet egsze (sszes laksa) hasznlatra alkalmas (2) az plet egsze nem alkalmas
hasznlatra
A jelen gyben hasznlatban vett laksok szma (db)
2. A hasznlatra alkalmas laks(ok) cme: ..................................... helysg ........... kerlet
...................... teleplsrsz, ....................................... utca, ..... hsz, ..... hrsz, ....... plet,
...... emelet, ...... ajt
Tbblaksos pletben trtn laksptsnl (a fentieken tl)
.. ÉÉÉlpcshz ...... emelet, ...... ajt
ÉÉÉlpcshz ...... emelet, ...... ajt
ÉÉÉlpcshz ...... emelet, ...... ajt
ÉÉÉlpcshz ...... emelet, ...... ajt
3. (1) Belterlet (3) Klterlet
4. Az pttet:
(10) Termszetes szemly (21) Helyi nkormnyzati kltsgvetsi szerv
(22) Kzponti kltsgvetsi szerv (30) Vllalkozs (40) Egyb (nonprofit szervezet)
5. Az pts clja:
(1) Sajt hasznlat

(2) Brbeads

(3) rtkests

(4) Szolglati hasznlatra tads

6. Az pts jellege:
(10) òj plet ptse
(20) plet-helyrellts
(32) Tettr-, padlstr-bepts
(33) Toldalkpts
(42) Laks mszaki megosztsa
(43) Lakssszevons

(31) Emeletrpts
(41) Lakss alakts

7. Az plet rendeltetse:
(11) Egylaksos lakplet
(12) Ktlaksos lakplet
(13) Hrom s annl tbb
laksos lakplet
(14) Kzssgi lakplet
(30) Nem lakplet
(40) Nem j
plet
8. Az plet formja
(1) Csaldi hz
(2) Csoporthz (sorhz, lnchz, triumhz)
tbblaksos
(4) Lakparki plet
(5) Nem lakplet

(3) Tbbszintes,
plet

9. Az els ptsi engedly kiadsnak vagy az ptsi tevkenysg bejelentsnek az ve
........
10.A kivitelezs megkezdse: ......... v ......... hnap
11. A kivitelezs befejezse: ......... v ......... hnap
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12. A fvllalkoz kivitelez, vagy fvllalkoz kivitelezk
(1)
Gazdasgi
trsasg
(2)
(3) Tbb fvllakoz

Egyni

vllalkozs

13. Az plet / laks fggleges teherhord szerkezete
(01) Beton falazelembl kszlt falszerkezet
(02) Tgla falszerkezet
(03) Elregyrtott teherhord vzszerkezet
(04) Helysznen kszlt vzszerkezet
(05) Favzszerkezet
(06) Vlyog falszerkezet
(07) Hszigetelt zsaluzatba nttt
fal
(08) Egyb
14. Az plethez / lakshoz tartoz gpkocsitrolk szma ........... frhely
15. Az plet / laks Ðtlagostl eltr - felszereltsge: (1) van (0) nincs
Klmaberendezs
Mestersges szellzs
Napkollektor
Lift
Elektronikus vagyonvdelem
Az plet kzmelltottsga:
16. (1) Kzzemi vzzel elltott
(2) Hzi vzvezetkkel elltott
17. (1) Kzmves csatornahlzatba kapcsolt
(2) Hzi csatornval elltott
18. (1) Vezetkes gzzal elltott (2) Tartlyos gzzal elltott (3) Telken belli biogz
Nincs gzelltsa

(0)

òj plet ptse esetn:
19. Az ptsi telek terlete: ÉÉÉÉÉÉÉÉm2
A lakplet szintjeinek hasznos alapterlete:
20. Pince terlete ....................... m2
21. Alagsor terlete ....................... m2
22. Fldszint terlete ....................... m2
23. Emeletszintek szma ............... db
24. A lakplet funkcija:
(1) Kizrlag lakst tartalmaz

(2) Nem kizrlag lakst tartalmaz

25. A tettr beptettsge:
(1) Csak padlstr
(2) Tettrbeptsre mszakilag elksztett
26. A tetfeds anyaga:
(1) Betoncserp
(2) Mzas cserp
(5)
(6) Egyb, spedig ........................
27. A tetszerkezet formja:
(1) Lapostet
(2) Stortet

(3) Mzatlan cserp

(3) Nyeregtet

(4) Tagolt

(3) Beptett

(4) Bitumenes zsindely
Lemezfeds

(5) Ersen tagolt
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28. A homlokzati felletkpzs anyaga:
(1) Nem kszlt el
(2) Festsre elksztett sima vakolat
(3) Kporos
(4) Nemesvakolat
(5) Hszigetel vakolatrendszer
(6) Kermia, tgla vagy
kburkolat
(7) Egyb, spedig ...................
29. Ha az plet laksainak hasznlatbavtele nem egyszerre trtnik: az plet laksainak
szma É.ÉÉ.db
(1) mg van hasznlatba nem vett laks Ð (2) mr nincs tbb hasznlatba nem vett laks, mert
az plet tbbi lakst mr korbban hasznlatba vettk.

Az ptett laksok terlete, helyisgei lakstpusonknt kell kitlteni:
A
1

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

É

tpus laks
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A tpushoz tartoz laksok szma
(db)
Laks alapterlete (m2)
Ebbl: szobk alapter.ssz. (m2)
A laks sszes helyisge (db)
Ebbl: 8,1-12,0 m2 Ðes szoba (db)
12,1-17,0 m2 Ðes szoba (db)
17,1-25,0 m2 Ðes szoba (db)
25,1- m2 feletti szoba (db)
-4,0 m2 Ðes fzhelyisg (db)
4,1-10,0 m2 Ðes fzhelyisg. (db)
10,1- m2 feletti fzhelyisg. (db)
Gardrbhelyisg (db)
Frdszoba (db)
Mosd, zuhanyoz (db)
Kln WC-helyisg (db)
Szauna (db)
Uszoda (db)
Edzterem (db)
A laks ftsi rendszere szerint:
Tvfts
plet kzponti htermelvel
Laks kzponti htermelvel
(pl.cirkofts)
Helyisgenknti htermel
(pl.konvektor)
A hleads mdja szerint:
Lgfts
Felletfts (pl.padlfts, falfts)
Vzkrs (pl.raditoros, fancoil)
Konvektor
Kzvetlen hlead (pl: klyha,
kandall)
A fts energija szerint:
Gz
Elektromos direkt
Elektromos hszivatty
Szilrd, vegyes tzels
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36
37
38
39

Szilrd, fatzels
Pellet tzels
Olaj
Egyb

Ó
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6. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R5. 8. mellklet I. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
ãI. Az ptszeti-mszaki dokumentci elemei a tervezs trgytl fggen
1. Mszaki lersok
Alfabetikusan kereshet szveges dokumentum, amelyben szksg szerint brk is
szerepelhetnek. Az brk esetben trekedni kell a vektorgrafikus brk alkalmazsra, ha
elkerlhetetlen, gy a maximum 150 (szveget vagy vkony vonalas rszeket tartalmaz
brk esetn 300) DPI felbonts pixeles brk is elfogadhatak. A mszaki lers fejezetekre
bontva, tbb fjldokumentumban is benyjthat. Formtuma PDF/A, nyomtatsi mrete A4
(szksg esetn egyes oldalak lehetnek A3-as mretek). A mszaki lersnak
szrkernyalatosan nyomtatva is rtelmezhetnek kell maradnia. Ismerteti az ptmnyre
vonatkoz, a tervlapok tartalmt kiegszt informcikat:
1.1. ptszeti mszaki lers:
1.1.1. a teljes ptmny eredeti rendeltetsnek, valamint az talaktott, bvtett ptmny j
rendeltetsnek lerst, hasznos alapterlett,
1.1.2. a telekre, a tervezett s a meglv ptmnyekre vonatkoz jogszablyban elrt azon
paramtereket (telek beptett terlete, beptett terletek arnya a zldfellethez,
pletmagassg, ptmnyek egymstl val tvolsga, el-, hts-, oldalkertek mrete)
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon s az ezekhez tartoz idomtervekkel elltott
szmtsokat,
1.1.3. az ptsgyi brsg megllaptsnak rszletes szablyairl szl kormnyrendelet
szerinti szmtott ptmnyrtket,
1.1.4. azoknak az adatoknak, informciknak az ismertetst, amelyek alapjn egyrtelmen
eldnthet a 6. mellklet I-III. tblzatban rgztett szakhatsgi bevons feltteleinek
fennllsa.
1.2. pletgpszeti mszaki lers, melynek minden esetben rsze:
1.2.1. alternatv energiaellts megvalsthatsgi elemzst az pletek energetikai
jellemzinek meghatrozsrl szl 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatrozott
esetekben s annak 4. mellklete szerint,
1.2.2. az pletek energetikai jellemzinek meghatrozsrl szl 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet hatlya al tartoz pletek esetben legalbb az pletek energetikai jellemzinek
tanstsrl szl 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. mellklet 2. pontjban
meghatrozott rszletezettsggel a kvetelmnyeknek val megfelelst igazol
pletenergetikai szmtst.
1.3. Tartszerkezeti mszaki lers
1.4. pletvillamossgi mszaki lers
2. Tervlapok
A tervlapok formtuma PDF/A. A tervlap sszelltsnl trekedni kell arra, hogy a tervlap
vagy annak egysgnyi terlete szksg esetn arnyosan, rtelmezhet mdon A3 mretben
szrkernyalatosan nyomtathat legyen. Az nll tervlapokat nll fjldokumentumonknt
kell benyjtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbonts pixeles formtumban.
2.1. A tervez ltal ksztett helysznrajz, hiteles llami ingatlan-nyilvntartsi trkpi
adatbzisbl kiadott trkpmsolat alapjn, amely tartalmazza:
2.1.1. az gtjjellst,
2.1.2. a tervezssel rintett s a kzvetlenl szomszdos Ð az ingatlannal kzs hatrvonal Ð
telkek brzolst,
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2.1.3. a tervezssel rintett telken valamennyi meglv terepszint feletti s alatti ptmnyt,
valamint a tervezett ptmnyt, mretarnyos brzolssal (ptmnyek krvonalrajzt,
tetidomok brzolsval, rendeltetsek megjellsvel), a meglv ptmnyek telekhatrtl
s egymstl val tvolsgi s pletmagassgi mrett, valamint az elbontsra kerl
vezetkek jellst,
2.1.4. a tervezssel rintett telekkel kzvetlenl szomszdos telkeken valamennyi plet
mretarnyos krvonalrajzt, tetidomait, tovbb a tervezssel rintett telek felli
oldalkertben lv fld alatti s feletti ptmnyek krvonalrajznak brzolst, rendeltetse
megjellst,
2.1.5. a tervezsi terletre vonatkoz jogszablyban elrt paramterek teljestst igazol
mutatszmokat, jellemzket (telek terlete, beptettsg mrtke, pletmagassg,
zldfellet arnya, ptmnyek egymstl val tvolsga, el-, hts-, oldalkertek mrete),
2.1.6. az ptmny szemly- s gpkocsiforgalmra szolgl be- s kijratok kzthoz val
csatlakozst, valamint a gpkocsik telken belli elhelyezsnek brzolst,
2.1.7. a ±0,00 kiindul relatv szintmagassgnak megfelel abszolt szintmagassgi rtket,
2.1.8. a meglv terepviszonyok brzolst a jellemz szintmagassgok rtkeivel, 10
szzalknl nagyobb lejts terlet esetn az 1 m szintklnbsget brzol rtegvonalakkal.
2.2. Eltr szintek alaprajzai
2.2.1. çbrzolni s mretekkel kell elltni:
2.2.1.1. az elmetszett s a nzet irnyba es nem teljes szintmagassg szerkezeteket,
2.2.1.2. a beptett berendezsi trgyakat,
2.2.1.3. a nylsokat,
2.2.1.4. az brzolt szintek szintvltst s szintmagassgt, a szintthidalk emelkedsi
irnyt, mindkt vgnek szintmagassgt,
2.2.1.5. a szerkezeti dilatcik helyt,
2.2.1.6. a fldszinti alaprajzon a csatlakoz vglegesen rendezett terepet, az plet krli
jrdt, az ellpcst s egyb szerkezeteket,
2.2.1.7. az gstermk-elvezetket.
2.2.2. Jellni kell az szaki irnyt, a metszetek helyt, esetleges trst s nzetnek irnyt.
2.2.3. Az azonos alaprajzi s szerkezeti kialakts szintek alaprajzai Ð a klnbz
szintmagassgok egyrtelm jellsvel Ð a tervdokumentciban sszevonhatak.
2.3. A megrtshez szksges szm, de legalbb kt egymssal szget bezr mdon felvett
metszet, amelyeken
2.3.1. brzolni kell s mretadatokkal kell elltni:
2.3.1.1. az elmetszett, a nzet irnyba es lthat, indokolt esetben a nzet irnyba es, de a
ms szerkezetek ltal takart szerkezeteket,
2.3.1.2. zrtsor bepts esetn a szomszd pletek alapskjt,
2.3.1.3. az ptmnyhez csatlakoz, vglegesen rendezett terepet s jrdt.
2.4. Terepmetszet
2.5. Az ptmny valamennyi jellemz kls nzett brzol homlokzati terv, amelyek
tartalmazzk:
2.5.1. az ptmny kls megjelenst meghatroz homlokzati elemeket, gy klnsen a
nylsokat, rcsokat, korltokat, reklm- s hirdetberendezseket, antennkat, cgtblkat,
esvz- s lgcsatornkat, gstermk-elvezett, dsztelemeket, lpcsket, valamint a
terepszint alatti vagy a terep ltal takart ptmnyrszeket,
2.5.2. a csatlakoz vgleges terep, jrda, tetgerinc, tetfelptmny stb. szintmagassgt,
2.5.3. az egyes homlokzati felletek kikpzst, anyagt s sznt,
2.5.4. zrtsor, ikres vagy oldalhatron ll bepts esetn Ð a krnyezetbe illeszts
bemutatsra Ð a szomszdos pletek nzeteit.
2.6. Tereprendezsi terv szksg szerint
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2.7. A vgleges terep szintmagassgainak brzolsval, a szksges szm szelvnyrajzzal
s a 10 szzalknl nagyobb lejts terlet esetn az 1 m szintklnbsget brzol
rtegvonalakkal, a vgleges terep szintmagassgainak brzolsval.
2.8. Zrtsor vagy ikres bepts esetn a szomszdos, meglv pletek feltrs tjn
meghatrozott alapskjnak megadsa, a csatlakoz plet llkonysgt biztost technolgia
bemutatsa.
3. Krnyezeti llapotadat
3.1. fot, fotmontzs,
3.2. utcakp (axonometria, perspektva, egyb),
3.3. ltvnyterv,
3.4. kiltsi-rltsi terv,
3.5. sznterv,
3.6. tmegvzlat,
3.7. lczsi terv,
3.8. egyb dokumentum.
4. Igazolsok
Igazols csak olyan formban nyjthat be, amelynek nyomtatsi formtuma legfeljebb A4.
Elektronikus igazols csak olyan informcitechnikai rendszerektl fogadhat el, amely
hiteles tadsnak informcitechnolgiai felttelei fennllnak.
4.1. Alrlap a tervezk megnevezsvel, jogosultsguk megjellsvel, elrhetsgkkel s
alrsukkal, amely benyjthat elektronikusan alrt PDF formtumban, papr alap
formtumban, illetve ha informcitechnolgiai felttelei fennllnak, gy az alr sajt
nevben kitlttt s sajt szemlyi azonostsval benyjtott elektronikus rlap tjn.
4.2. Tervezsi program a kln jogszablyban meghatrozott tartalommal.
4.3. Az llami ingatlan-nyilvntartsi adatbzisbl kiadott trkpmsolat PDF formtumban.
4.4. A 3., 4. s 9. mellklet szerinti statisztikai lapok.
5. Geotechnikai jelents, a hatlyos szabvnyokban elrt eljrsok szerint vagy azzal
egyenrtk mdszer meghatrozsa szerint.
6. Geodziai felmrs szksg szerint.Ó

