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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) 4.  § (2) és (6)  bekezdésében, 7.  § (1)–(4)  bekezdésében, valamint 8.  § (3)  bekezdésében  

a „ , kormánytisztviselő” szövegrész,

d) 4. § (4) bekezdésében a „ , kormánytisztviselő” és a „kormánytisztviselő és” szövegrész,

e) 4. § (4c) bekezdésében, valamint 5. § (3), (4) és (6) bekezdésében a „kormánytisztviselő, ” szövegrészek,

f ) 5. § (2) bekezdésében a „kormánytisztviselőnek,” szövegrész,

g) 5. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselő,” szövegrészek,

h) 5. § (6) bekezdésében a „ , kormánytisztviselőként” szövegrész,

i) 6. §-ában a „ , kormánytisztviselőnek” szövegrész,

j) 7. § (3) bekezdésében és 4. mellékletében az „ , a kormánytisztviselőnek” szövegrész,

k) 8. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselője” szövegrész,

l) 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,”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84265

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 be;zetésével 

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) ;gyelembe 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) 7.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „az 1.  mellékletben” szövegrész helyébe az „a 22.  § (2)  bekezdésében és 

az 1. mellékletben” szöveg,

h) 7. § (2) bekezdés e) pontjában az „az építési” szövegrész helyébe az „az e-építési napló készenlétbe helyezése 

és az építési” szöveg,

i) 14. § b) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet” szöveg,

j) 22. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „1,0 métert” szövegrész helyébe az „1,5 métert” szöveg,

k) 23.  § (2)  bekezdésében a „tervezési jogosultság” szövegrész helyébe a „szakmagyakorlási jogosultságának 

igazolásaként a tervezési jogosultság” szöveg,

l) 24. § (3) bekezdésében az „elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)” szövegrész helyébe 

az „e-építési napló” szöveg,

m) 24/A.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „pótmunka” szövegrész helyébe a  „többletmunka, pótmunka” 

szöveg,

n) 25.  § (3)  bekezdésében az „elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló)” szövegrész helyébe 

az „e-főnapló” szöveg,

o) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „építtető” szövegrész helyébe az „építtető, az építtető megbízottja” szöveg,

p) 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 vissza;zetni. Amennyiben a támogatott személy vissza;zetési 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) 22. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja,

c) 69. § (1) bekezdés a) pontja,

d) 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 ;gyelmeztetést 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 ;gyelmeztetésben 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 építésiengedély-

kérelem, 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 ;gyelembevételével 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 meg;zetni, 

a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal 

engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részlet;zetés legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhető.

(4) A  be;zetés megtörténtét a  be;zetést 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 ;zeti 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 ;zeti meg, valamint erről az  OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A  felfüggesztés addig marad hatályban, 

amíg a  tanúsító a  bírság meg;zetését nem igazolja a  területi kamara titkárának. A  bírság meg;zetésének 

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,
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b) 17.  § (3)  bekezdésében az  „Épkiv.” szövegrész helyébe az  „építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)” szöveg,

c) 44.  § (5)  bekezdés f )  pontjában az  „1.  melléklet I. táblázat 16.  pontjában” szövegrész helyébe 

az „1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában” szöveg,

d) 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,

e) 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,

f ) 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,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84273

d) 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 meg;zetett 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) 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,

c) 3. § (3) bekezdésében a „legkisebb munkabér” szövegrész helyébe a „legkisebb havi munkabér” szöveg,

d) 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a „Tervezői költségvetési” szövegrész helyébe a „Költségvetési” szöveg

lép.

60. §  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. mell�klet�ben foglalt t�bl�zat B:1-I:1 mez je hely�be a k�vetkez  mez  l�p: 
 
 B C D E F G H I 
1. A b�rs�g �sszeg�nek meghat�roz�sa (az 1/A. ¤ szerinti sz�m�tott �p�tm�ny�rt�k a 3. �s a 4. pontban 50 

milli� forintot, a 4a. �s 5. pontban a tervez re vonatkoz�an 5 milli� forintot, a 4a-13. pontban 20 milli� 
forintot meghalad� r�sze: SZ�) 

 
2. Az R1. 1. mell�klet�ben foglalt t�bl�zat a k�vetkez  4a. sorral eg�sz�l ki: 
 

 A B C D E F G H I 
ã          

4a. Az �tv. 33/A. ¤-a 
szerinti egyszer  
bejelent�shez k�t�tt 
�p�t�si 
tev�kenys�get az 
egyszer  bejelent�s 
kivitelez�si 
dokument�ci� 
alapj�n, de az �tv. 
13. ¤ (2) bekezd�s 
a) �s b) pontj�nak 
megs�rt�s�vel 
v�gzik 

 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 �p�t�s�gyi �s �p�t�sfel�gyeleti hat�s�gok �zemeltet�s�hez biztos�tott eszk�z�k 
 

I.  Konfigur�ci� (Munka�llom�s) 
Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyen�rt�k ) + (minimum 1 GB RAM �s 80 Gb HDD) 
+ minimum 17Ó sz�nes monitor, scanner, nyomtat�, elektronikus jogt�r - k�ztisztvisel nk�nt 
vagy �llami tisztvisel nk�nt 1 db 
 
II. Irodai felszerel�s 
1. Digit�lis f�nyk�pez g�p legal�bb 5 Mp �s 3x optikai zoomos - 2 k�ztisztvisel nk�nt vagy 
�llami tisztvisel nk�nt 1 db 
2. Hat�s�gonk�nt internet hozz�f�r�s 
3. M�r szalag - k�ztisztvisel nk�nt vagy �llami tisztvisel nk�nt 1 db 
4. Szintez m szer - hat�s�gonk�nt 1 db 
5. K�zi l�zert�vm�r  - 2 k�ztisztvisel nk�nt vagy �llami tisztvisel nk�nt 1 db 
6. G�pkocsi - hat�s�gonk�nt minimum 1 db 
7. Laptop - hat�s�gonk�nt minimum 1db 
8. Mobil internet - �p�t�sfel�gyeleti hat�s�gonk�nt 1 db 
9. Mobil nyomtat� - �p�t�sfel�gyeleti hat�s�gonk�nt 1 db  
 
III. Irodai nyomtat�k 
Irodai l�zernyomtat� (minimum 18 lap/perc) - hat�s�gonk�nt minimum 1 db 
 
Az �p�t�s�gyi, �p�t�sfel�gyeleti hat�s�g a k�ztisztvisel nek vagy az �llami tisztvisel nek a 
munkav�gz�se sor�n a jogszab�ly szerinti egy�ni v�d eszk�zt biztos�tja.Ó 

 
 

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

Az R3. 1. mell�klet I. pontja a k�vetkez  7. alponttal eg�sz�l ki: 
 
ã7. A kivitelez�si dokument�ci� munkar�szeit a felel s tervez  a Magyar �p�t�sz Kamara �s a 
Magyar M�rn�ki Kamara szab�lyzatainak figyelembev�tel�vel hat�rozza meg.Ó 
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4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

�p�t�si enged�ly n�lk�l v�gezhet  �p�t�si tev�kenys�gek 
 
1. �p�tm�ny �talak�t�sa, fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, korszer s�t�se, homlokzat�nak 
megv�ltoztat�sa, kiv�ve z�rtsor� vagy ikres be�p�t�s  �p�tm�ny eset�n, ha e tev�kenys�gek a 
csatlakoz� �p�tm�ny alapoz�s�t vagy tart�szerkezet�t is �rintik. 
 
2. Megl�v  �p�tm�ny ut�lagos h szigetel�se, homlokzati ny�l�sz�r� cser�je, a 
homlokzatfel�let sz�nez�se, a homlokzat fel�letk�pz�s�nek megv�ltoztat�sa. 
 
3. Megl�v  �p�tm�nyben �j �g�sterm�k-elvezet  k�m�ny l�tes�t�se. 
 
4. òj, �n�ll� (homlokzati falhoz r�gz�tett vagy szabadon �ll�) �g�sterm�k-elvezet  k�m�ny 
�p�t�se melynek magass�ga a 6,0 m-t nem haladja meg. 
 
5. Az �p�let homlokzat�hoz illesztett el tet , v�d tet , erny szerkezet �p�t�se, megl�v  
fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, b v�t�se, megv�ltoztat�sa. 
 
6. �p�letben az �n�ll� rendeltet�si egys�gek sz�m�nak v�ltoztat�sa. 
 
7.  A 14. pont e) alpontj�ban �s a 30. pontban foglaltak figyelembev�tel�vel a kereskedelmi, 
vend�gl�t� rendeltet�s  �p�let �p�t�se, b v�t�se, amelynek m�rete az �p�t�si tev�kenys�g ut�n 
sem haladja meg a nett� 20,0 m2 alapter�letet. 
 
8.  Nem emberi tart�zkod�sra szolg�l� �p�tm�ny �p�t�se, �talak�t�sa, fel�j�t�sa, valamint 
b v�t�se, amelynek m�rete az �p�t�si tev�kenys�g ut�n sem haladja meg a nett� 100 m3 
t�rfogatot �s 4,5 m gerincmagass�got. 
 
9. �n�ll� rekl�mtart� �p�tm�ny �p�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, 
korszer s�t�se, b v�t�se, megv�ltoztat�sa. 
 
10. Temet  ter�let�n: 
a) s�rbolt, urnas�rbolt �p�t�se, b v�t�se, melynek m�rete az �p�t�si tev�kenys�g ut�n sem 
haladja meg a nett� 50 m2 alapter�letet, vagy a 3,0 m magass�got, 
b) urnaf�lke, s�rhely, s�rjel �p�t�se, elhelyez�se. 

 
11. Szobor, eml�km , kereszt, eml�kjel �p�t�se, elhelyez�se, ha annak a talapzat�val egy�tt 
m�rt magass�ga nem haladja meg a 6,0 m-t. 
 
12. Eml�kfal �p�t�se, amelynek talapzat�val egy�tt m�rt magass�ga nem haladja meg a 3,0 m-
t. 
 
13.  Park, j�tsz�t�r, sportp�lya megfelel s�gi igazol�ssal Ð vagy 2013. j�lius 1-je ut�n gy�rtott 
szerkezetek eset�ben teljes�tm�nynyilatkozattal Ð rendelkez  m t�rgyainak �p�t�se, egy�b 
�p�t�si tev�kenys�g v�gz�se. 
 
14.  Megfelel s�g-igazol�ssal Ð vagy 2013. j�lius 1-je ut�n gy�rtott szerkezetek eset�ben 
teljes�tm�nynyilatkozattal Ð rendelkez  �p�tm�nyszerkezet  �s legfeljebb 180 napig fenn�ll� 
a) rendezv�nyeket kiszolg�l� sz�npad, sz�npadi tet , lel�t�, mutatv�nyos, sz�rakoztat�, 
vend�gl�t�, kereskedelmi, valamint el ad�s tart�s�ra szolg�l� �p�tm�ny, 
b) ki�ll�t�si vagy els seg�lyt ny�jt� �p�tm�ny, 



84280 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

c) leveg vel felf�jt vagy fesz�tett fed�sek (s�torszerkezetek), 
d) ideiglenes fedett lovarda, 
e)  legfeljebb 50 f  egyidej  tart�zkod�s�ra alkalmas Ð az Orsz�gos T zv�delmi Szab�lyzat 
szerinti Ð �llv�ny jelleg  �p�tm�ny 
�p�t�se. 

 
15. N�v�nytermeszt�sre szolg�l� �vegh�z �p�t�se, b v�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, 
�talak�t�sa, korszer s�t�se, megv�ltoztat�sa. 
 
16. N�v�nytermeszt�sre szolg�l� f�lias�tor �p�t�se, b v�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, 
helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, megv�ltoztat�sa. 
 
17. A 6,0 m vagy ann�l kisebb magass�g�, a 60 m3 vagy ann�l kisebb t�rfogat� sil�, 
�mlesztettanyag-t�rol�, nem vesz�lyes folyad�kok t�rol�ja, nem vesz�lyes anyagot 
tartalmaz�, nyom�start� ed�nynek nem min s�l , f�ld feletti vagy alatti tart�ly, t�rol� 
elhelyez�s�hez sz�ks�ges �p�tm�ny �p�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, 
korszer s�t�se, b v�t�se. 
 
18. A mag�nhaszn�lat� kerti v�z-, f�rd medence, kerti t� �p�t�se. 
 
19. A telek term�szetes terepszintj�nek �p�t�si tev�kenys�ggel �sszef�gg , 1,0 m-n�l nem 
nagyobb m�rt�k , v�gleges jelleg  megv�ltoztat�sa. 
 
20. T�mfal �p�t�se, b v�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, 
megv�ltoztat�sa, amelynek m�rete az �p�t�si tev�kenys�ggel nem haladja meg a rendezett als� 
terepszintt l sz�m�tott 1,5 m magass�got. 
 
21. Ker�t�s, kerti �p�tm�ny, terepl�pcs , j�rda �s lejt , h�ztart�si c�l� kemence, h�sf�st�l , 
j�gverem, valamint z�lds�gverem �p�t�se, �p�tm�nynek min s�l  n�v�nyt�masz, n�v�nyt 
felfuttat� r�cs �p�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, b v�t�se. 
 
22. Mobil illemhely, mobil mosd�, mobil zuhanyoz� elhelyez�se, �rny�ksz�k �p�t�se, 
megl�v  fel�j�t�sa, helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, b v�t�se. 
 
23.  Napenergia-kollektor, szell z -, kl�ma-, riaszt�berendez�s, vill�mh�r�t�-berendez�s, �ru- 
�s p�nzautomata, ker�kp�rtart�, z�szl�tart� �p�tm�nyen vagy �p�tm�nyben val� elhelyez�se. 
 
24.  �p�tm�nynek min s�l , h�ztart�si hullad�k elhelyez�s�re szolg�l� hullad�kgy jt  �s -
t�rol�, soromp�, �rny�kol� elhelyez�se. 
 
25. Telken bel�li k�zm  becsatlakoz�si �s -p�tl� m t�rgy �p�t�se. 
 
26. Telken bel�li geod�ziai �p�tm�ny �p�t�se. 
 
27. Z�szl�tart� oszlop (z�szl�r�d) �p�t�se, amelynek terepszintt l m�rt magass�ga a 6,0 
m�tert nem haladja meg. 
 
28. �p�t�si tev�kenys�g v�gz�s�hez sz�ks�ges, annak befejez�s�t k�vet en elbontand� 
�llv�nyzat �s felvonul�si �p�tm�ny �p�t�se. 
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29.  A 7. pontban �s a 14. pont e) alpontj�ban foglaltak figyelembev�tel�vel a magasles, 
vadetet , erdei �p�tm�ny, kil�t� �p�t�se, amelynek a terepcsatlakoz�st�l m�rt legfels  pontja 
az 5,0 m-t nem haladja meg. 
 
30. K�zforgalom el l elz�rt, telken bel�li �teresz, bej�r�-, �tj�r�-h�d �p�t�se. 
 
31. A legfeljebb 2,0 m m�lys�g  �s legfeljebb 20 m3 l�gter  pince �p�t�se, megl�v  fel�j�t�sa, 
helyre�ll�t�sa, �talak�t�sa, korszer s�t�se, b v�t�se. 
 
32.  K�zter�leten, filmforgat�shoz kapcsol�d� �p�tm�ny �p�t�se.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 �p�let haszn�latbav�tel�hez 

1. Az �p�let k�sz�lts�ge 
(1) az �p�let eg�sze (�sszes lak�sa) haszn�latra alkalmas (2) az �p�let eg�sze nem alkalmas 

haszn�latra 
A jelen �gyben haszn�latban vett lak�sok sz�ma (db) 
 
2. A haszn�latra alkalmas lak�s(ok) c�me: ..................................... helys�g ........... ker�let 

...................... telep�l�sr�sz, ....................................... utca, ..... hsz, ..... hrsz, ....... �p�let, 

...... emelet, ...... ajt�  
T�bblak�sos �p�letben t�rt�n  lak�s�p�t�sn�l (a fentieken t�l) 

 
 .. ÉÉÉl�pcs h�z ...... emelet, ...... ajt�

  
                    ÉÉÉl�pcs h�z ...... emelet, ...... ajt�
   
                    ÉÉÉl�pcs h�z ...... emelet, ...... ajt�
   
                   ÉÉÉl�pcs h�z ...... emelet, ...... ajt�

   
3. (1)  Belter�let  (3) K�lter�let 

4. Az �p�ttet : 
(10) Term�szetes szem�ly (21) Helyi �nkorm�nyzati k�lts�gvet�si szerv  
(22) K�zponti k�lts�gvet�si szerv  (30) V�llalkoz�s     (40) Egy�b (nonprofit szervezet) 

5. Az �p�t�s c�lja: 
(1) Saj�t haszn�lat    (2) B�rbead�s    (3) �rt�kes�t�s       (4) Szolg�lati haszn�latra �tad�s  
 

6. Az �p�t�s jellege: 
(10) òj �p�let �p�t�se       (20) �p�let-helyre�ll�t�s       (31) Emeletr��p�t�s  
(32) Tet t�r-, padl�st�r-be�p�t�s       (33) Toldal�k�p�t�s       (41) Lak�ss� alak�t�s  
(42) Lak�s m szaki megoszt�sa       (43) Lak�s�sszevon�s 

7. Az �p�let rendeltet�se: 
(11) Egylak�sos lak��p�let       (12) K�tlak�sos lak��p�let       (13) H�rom �s ann�l t�bb 
lak�sos lak��p�let       (14) K�z�ss�gi lak��p�let       (30) Nem lak��p�let       (40) Nem �j 
�p�let 

8. Az �p�let form�ja 
(1) Csal�di h�z       (2) Csoporth�z (sorh�z, l�nch�z, �triumh�z)       (3) T�bbszintes, 
t�bblak�sos �p�let  
(4) Lak�parki �p�let       (5) Nem lak��p�let 

9. Az els  �p�t�si enged�ly kiad�s�nak vagy az �p�t�si tev�kenys�g bejelent�s�nek az �ve 
........ 

10.A kivitelez�s megkezd�se: ......... �v ......... h�nap 
 
11. A kivitelez�s befejez�se: ......... �v ......... h�nap 
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12. A f v�llalkoz� kivitelez , vagy f v�llalkoz� kivitelez k 
(1) Gazdas�gi t�rsas�g   (2) Egy�ni v�llalkoz�s  
(3) T�bb f v�llakoz� 

13. Az �p�let / lak�s f�gg leges teherhord� szerkezete 
(01) Beton falaz�elemb l k�sz�lt falszerkezet       (02) T�gla falszerkezet  
(03) El regy�rtott teherhord� v�zszerkezet       (04) Helysz�nen k�sz�lt v�zszerkezet  
(05) Fav�zszerkezet       (06) V�lyog falszerkezet       (07) H szigetelt zsaluzatba �nt�tt 
fal  
(08) Egy�b 

14. Az �p�lethez / lak�shoz tartoz� g�pkocsit�rol�k sz�ma ........... f�r hely 

15. Az �p�let / lak�s Ð�tlagost�l elt�r  - felszerelts�ge: (1) van  (0) nincs 
Kl�maberendez�s        
Mesters�ges szell z�s    
Napkollektor        
Lift        
Elektronikus vagyonv�delem       

Az �p�let k�zm ell�totts�ga: 
16. (1) K�z�zemi v�zzel ell�tott      (2) H�zi v�zvezet�kkel ell�tott 
17. (1) K�zm ves csatornah�l�zatba kapcsolt      (2) H�zi csatorn�val ell�tott 
18. (1) Vezet�kes g�zzal ell�tott     (2) Tart�lyos g�zzal ell�tott  (3) Telken bel�li biog�z     (0) 
Nincs g�zell�t�sa 

òj �p�let �p�t�se eset�n: 

19. Az �p�t�si telek ter�lete: ÉÉÉÉÉÉÉÉm2 

A lak��p�let szintjeinek hasznos alapter�lete: 
 
20. Pince ter�lete ....................... m2 

21. Alagsor  ter�lete ....................... m2 

22. F�ldszint ter�lete ....................... m2 

23. Emeletszintek sz�ma ............... db 

24. A lak��p�let funkci�ja: 
(1) Kiz�r�lag lak�st tartalmaz       (2) Nem kiz�r�lag lak�st tartalmaz 

25. A tet t�r be�p�tetts�ge: 
(1) Csak padl�st�r       (2) Tet t�rbe�p�t�sre m szakilag el k�sz�tett       (3) Be�p�tett 

26. A tet fed�s anyaga: 
(1) Betoncser�p       (2) M�zas cser�p       (3) M�zatlan cser�p       (4) Bitumenes zsindely  
(5) Lemezfed�s  
(6) Egy�b, �spedig ........................ 

27. A tet szerkezet form�ja: 
(1) Lapostet        (2) S�tortet       (3) Nyeregtet        (4) Tagolt       (5) Er sen tagolt 
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28. A homlokzati fel�letk�pz�s anyaga: 
(1) Nem k�sz�lt el      (2) Fest�sre el k�sz�tett sima vakolat       (3) K poros  
(4) Nemesvakolat       (5) H szigetel  vakolatrendszer      (6) Ker�mia, t�gla vagy 
k burkolat  
(7) Egy�b, �spedig ................... 

29. Ha az �p�let lak�sainak haszn�latbav�tele nem egyszerre t�rt�nik: az �p�let lak�sainak 
sz�ma É.ÉÉ.db 
(1) m�g van haszn�latba nem vett lak�s Ð (2) m�r nincs t�bb haszn�latba nem vett lak�s, mert 
az �p�let t�bbi lak�s�t m�r kor�bban haszn�latba vett�k.     
  
 
Az �p�tett lak�sok ter�lete, helyis�gei lak�st�pusonk�nt kell kit�lteni: 
 A 

B C D E F G H 

1   
 1  2  3  4  5  6  É 

     t�pus� lak�s 
2  A t�pushoz tartoz� lak�sok sz�ma 

(db) 
              

3  Lak�s alapter�lete (m2)               
4  Ebb l: szob�k alapter.�ssz. (m2)               
5  A lak�s �sszes helyis�ge (db)               
6  Ebb l: 8,1-12,0 m2 Ðes szoba (db)               
7  12,1-17,0 m2 Ðes szoba (db)               
8  17,1-25,0 m2 Ðes szoba (db)               
9  25,1- m2 feletti szoba (db)               

10  -4,0 m2 Ðes f z helyis�g (db)               
11  4,1-10,0 m2 Ðes f z helyis�g. (db)               
12  10,1- m2 feletti f z helyis�g. (db)               
13  Gardr�bhelyis�g (db)               
14  F�rd szoba (db)               
15  Mosd�, zuhanyoz� (db)               
16  K�l�n WC-helyis�g (db)               
17  Szauna (db)               
18  Uszoda (db)        
19  Edz terem (db)        
20  A lak�s f t�si rendszere szerint: 
21  T�vf t�s               
22  �p�let k�zponti h termel vel        
23 Lak�s k�zponti h termel vel 

(pl.cirkof t�s) 
       

24  Helyis�genk�nti h termel  
(pl.konvektor) 

              

25  A h lead�s m�dja szerint: 
26  L�gf t�s               
27  Fel�letf t�s (pl.padl�f t�s, falf t�s)               
28  V�zk�r�s (pl.radi�toros, fancoil)               
29  Konvektor               
30  K�zvetlen h lead� (pl: k�lyha, 

kandall�) 
              

31  A f t�s energi�ja szerint: 
32  G�z               
33  Elektromos direkt               
34  Elektromos h szivatty�        
35  Szil�rd, vegyes t�zel�s               
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36  Szil�rd, fat�zel�s               
37  Pellet t�zel�s        
38  Olaj        
39  Egy�b               

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

 
Az R5. 8. mell�klet I. pontja hely�be a k�vetkez  rendelkez�s l�p: 
 
ãI. Az �p�t�szeti-m szaki dokument�ci� elemei a tervez�s t�rgy�t�l f�gg en 
 
1. M szaki le�r�sok 
Alfabetikusan kereshet  sz�veges dokumentum, amelyben sz�ks�g szerint �br�k is 
szerepelhetnek. Az �br�k eset�ben t�rekedni kell a vektorgrafikus �br�k alkalmaz�s�ra, ha 
elker�lhetetlen, �gy a maximum 150 (sz�veget vagy v�kony vonalas r�szeket tartalmaz� 
�br�k eset�n 300) DPI felbont�s� pixeles �br�k is elfogadhat�ak. A m szaki le�r�s fejezetekre 
bontva, t�bb f�jldokumentumban is beny�jthat�. Form�tuma PDF/A, nyomtat�si m�rete A4 
(sz�ks�g eset�n egyes oldalak lehetnek A3-as m�ret ek). A m szaki le�r�snak 
sz�rke�rnyalatosan nyomtatva is �rtelmezhet nek kell maradnia. Ismerteti az �p�tm�nyre 
vonatkoz�, a tervlapok tartalm�t kieg�sz�t  inform�ci�kat: 
1.1. �p�t�szeti m szaki le�r�s: 
1.1.1. a teljes �p�tm�ny eredeti rendeltet�s�nek, valamint az �talak�tott, b v�tett �p�tm�ny �j 
rendeltet�s�nek le�r�s�t, hasznos alapter�let�t, 
1.1.2. a telekre, a tervezett �s a megl�v  �p�tm�nyekre vonatkoz� jogszab�lyban el �rt azon 
param�tereket (telek be�p�tett ter�lete, be�p�tett ter�letek ar�nya a z�ldfel�lethez, 
�p�letmagass�g, �p�tm�nyek egym�st�l val� t�vols�ga, el -, h�ts�-, oldalkertek m�rete) 
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon �s az ezekhez tartoz� idomtervekkel ell�tott 
sz�m�t�sokat, 
1.1.3. az �p�t�s�gyi b�rs�g meg�llap�t�s�nak r�szletes szab�lyair�l sz�l� korm�nyrendelet 
szerinti sz�m�tott �p�tm�ny�rt�ket, 
1.1.4. azoknak az adatoknak, inform�ci�knak az ismertet�s�t, amelyek alapj�n egy�rtelm en 
eld�nthet  a 6. mell�klet I-III. t�bl�zat�ban r�gz�tett szakhat�s�gi bevon�s felt�teleinek 
fenn�ll�sa. 
1.2. �p�letg�p�szeti m szaki le�r�s, melynek minden esetben r�sze: 
1.2.1. alternat�v energiaell�t�s megval�s�that�s�gi elemz�s�t az �p�letek energetikai 
jellemz inek meghat�roz�s�r�l sz�l� 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghat�rozott 
esetekben �s annak 4. mell�klete szerint, 
1.2.2. az �p�letek energetikai jellemz inek meghat�roz�s�r�l sz�l� 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet hat�lya al� tartoz� �p�letek eset�ben legal�bb az �p�letek energetikai jellemz inek 
tan�s�t�s�r�l sz�l� 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. mell�klet 2. pontj�ban 
meghat�rozott r�szletezetts�ggel a k�vetelm�nyeknek val� megfelel�st igazol� 
�p�letenergetikai sz�m�t�st. 
1.3. Tart�szerkezeti m szaki le�r�s 
1.4. �p�letvillamoss�gi m szaki le�r�s 
    
2. Tervlapok 
A tervlapok form�tuma PDF/A. A tervlap �ssze�ll�t�s�n�l t�rekedni kell arra, hogy a tervlap 
vagy annak egys�gnyi ter�lete sz�ks�g eset�n ar�nyosan, �rtelmezhet  m�don A3 m�retben 
sz�rke�rnyalatosan nyomtathat� legyen. Az �n�ll� tervlapokat �n�ll� f�jldokumentumonk�nt 
kell beny�jtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbont�s� pixeles form�tumban. 
2.1. A tervez  �ltal k�sz�tett helysz�nrajz, hiteles �llami ingatlan-nyilv�ntart�si t�rk�pi 
adatb�zisb�l kiadott t�rk�pm�solat alapj�n, amely tartalmazza: 
2.1.1. az �gt�jjel�l�st, 
2.1.2. a tervez�ssel �rintett �s a k�zvetlen�l szomsz�dos Ð az ingatlannal k�z�s hat�rvonal� Ð 
telkek �br�zol�s�t, 
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2.1.3. a tervez�ssel �rintett telken valamennyi megl�v  terepszint feletti �s alatti �p�tm�nyt, 
valamint a tervezett �p�tm�nyt, m�retar�nyos �br�zol�ssal (�p�tm�nyek k�rvonalrajz�t, 
tet idomok �br�zol�s�val, rendeltet�sek megjel�l�s�vel), a megl�v  �p�tm�nyek telekhat�rt�l 
�s egym�st�l val� t�vols�gi �s �p�letmagass�gi m�ret�t, valamint az elbont�sra ker�l  
vezet�kek jel�l�s�t, 
2.1.4. a tervez�ssel �rintett telekkel k�zvetlen�l szomsz�dos telkeken valamennyi �p�let 
m�retar�nyos k�rvonalrajz�t, tet idomait, tov�bb� a tervez�ssel �rintett telek fel li 
oldalkertben l�v  f�ld alatti �s feletti �p�tm�nyek k�rvonalrajz�nak �br�zol�s�t, rendeltet�se 
megjel�l�s�t, 
2.1.5. a tervez�si ter�letre vonatkoz� jogszab�lyban el �rt param�terek teljes�t�s�t igazol� 
mutat�sz�mokat, jellemz ket (telek ter�lete, be�p�tetts�g m�rt�ke, �p�letmagass�g, 
z�ldfel�let ar�nya, �p�tm�nyek egym�st�l val� t�vols�ga, el -, h�ts�-, oldalkertek m�rete), 
2.1.6. az �p�tm�ny szem�ly- �s g�pkocsiforgalm�ra szolg�l� be- �s kij�ratok k�z�thoz val� 
csatlakoz�s�t, valamint a g�pkocsik telken bel�li elhelyez�s�nek �br�zol�s�t, 
2.1.7. a ±0,00 kiindul� relat�v szintmagass�gnak megfelel  abszol�t szintmagass�gi �rt�ket, 
2.1.8. a megl�v  terepviszonyok �br�zol�s�t a jellemz  szintmagass�gok �rt�keivel, 10 
sz�zal�kn�l nagyobb lejt�s  ter�let eset�n az 1 m szintk�l�nbs�get �br�zol� r�tegvonalakkal. 
2.2. Elt�r  szintek alaprajzai 
2.2.1. çbr�zolni �s m�retekkel kell ell�tni: 
2.2.1.1. az elmetszett �s a n�zet ir�ny�ba es  nem teljes szintmagass�g� szerkezeteket, 
2.2.1.2. a be�p�tett berendez�si t�rgyakat, 
2.2.1.3. a ny�l�sokat, 
2.2.1.4. az �br�zolt szintek szintv�lt�s�t �s szintmagass�g�t, a szint�thidal�k emelked�si 
ir�ny�t, mindk�t v�g�nek szintmagass�g�t, 
2.2.1.5. a szerkezeti dilat�ci�k hely�t, 
2.2.1.6. a f�ldszinti alaprajzon a csatlakoz� v�glegesen rendezett terepet, az �p�let k�r�li 
j�rd�t, az el l�pcs t �s egy�b szerkezeteket, 
2.2.1.7. az �g�sterm�k-elvezet ket. 
2.2.2. Jel�lni kell az �szaki ir�nyt, a metszetek hely�t, esetleges t�r�s�t �s n�zet�nek ir�ny�t. 
2.2.3. Az azonos alaprajzi �s szerkezeti kialak�t�s� szintek alaprajzai Ð a k�l�nb�z  
szintmagass�gok egy�rtelm  jel�l�s�vel Ð a tervdokument�ci�ban �sszevonhat�ak. 
2.3. A meg�rt�shez sz�ks�ges sz�m�, de legal�bb k�t egym�ssal sz�get bez�r� m�don felvett 
metszet, amelyeken 
2.3.1. �br�zolni kell �s m�retadatokkal kell ell�tni: 
2.3.1.1. az elmetszett, a n�zet ir�ny�ba es  l�that�, indokolt esetben a n�zet ir�ny�ba es , de a 
m�s szerkezetek �ltal takart szerkezeteket, 
2.3.1.2. z�rtsor� be�p�t�s eset�n a szomsz�d �p�letek alaps�kj�t, 
2.3.1.3. az �p�tm�nyhez csatlakoz�, v�glegesen rendezett terepet �s j�rd�t. 
2.4. Terepmetszet 
2.5. Az �p�tm�ny valamennyi jellemz  k�ls  n�zet�t �br�zol� homlokzati terv, amelyek 
tartalmazz�k: 
2.5.1. az �p�tm�ny k�ls  megjelen�s�t meghat�roz� homlokzati elemeket, �gy k�l�n�sen a 
ny�l�sokat, r�csokat, korl�tokat, rekl�m- �s hirdet berendez�seket, antenn�kat, c�gt�bl�kat, 
es v�z- �s l�gcsatorn�kat, �g�sterm�k-elvezet t, d�sz�t elemeket, l�pcs ket, valamint a 
terepszint alatti vagy a terep �ltal takart �p�tm�nyr�szeket, 
2.5.2. a csatlakoz� v�gleges terep, j�rda, tet gerinc, tet fel�p�tm�ny stb. szintmagass�g�t, 
2.5.3. az egyes homlokzati fel�letek kik�pz�s�t, anyag�t �s sz�n�t, 
2.5.4. z�rtsor�, ikres vagy oldalhat�ron �ll� be�p�t�s eset�n Ð a k�rnyezetbe illeszt�s 
bemutat�s�ra Ð a szomsz�dos �p�letek n�zeteit. 
2.6. Tereprendez�si terv sz�ks�g szerint 



84288 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

2.7. A v�gleges terep szintmagass�gainak �br�zol�s�val, a sz�ks�ges sz�m� szelv�nyrajzzal 
�s a 10 sz�zal�kn�l nagyobb lejt�s  ter�let eset�n az 1 m szintk�l�nbs�get �br�zol� 
r�tegvonalakkal, a v�gleges terep szintmagass�gainak �br�zol�s�val. 
2.8. Z�rtsor� vagy ikres be�p�t�s eset�n a szomsz�dos, megl�v  �p�letek felt�r�s �tj�n 
meghat�rozott alaps�kj�nak megad�sa, a csatlakoz� �p�let �ll�konys�g�t biztos�t� technol�gia 
bemutat�sa. 
    
3. K�rnyezeti �llapotadat 
3.1. fot�, fot�mont�zs, 
3.2. utcak�p (axonometria, perspekt�va, egy�b), 
3.3. l�tv�nyterv, 
3.4. kil�t�si-r�l�t�si terv, 
3.5. sz�nterv, 
3.6. t�megv�zlat, 
3.7. �lc�z�si terv, 
3.8. egy�b dokumentum. 
 
4. Igazol�sok 
Igazol�s csak olyan form�ban ny�jthat� be, amelynek nyomtat�si form�tuma legfeljebb A4. 
Elektronikus igazol�s csak olyan inform�ci�technikai rendszerekt l fogadhat� el, amely 
hiteles �tad�s�nak inform�ci�technol�giai felt�telei fenn�llnak. 
4.1. Al��r�lap a tervez k megnevez�s�vel, jogosults�guk megjel�l�s�vel, el�rhet s�g�kkel �s 
al��r�sukkal, amely beny�jthat� elektronikusan al��rt PDF form�tumban, pap�r alap� 
form�tumban, illetve ha inform�ci�technol�giai felt�telei fenn�llnak, �gy az al��r� saj�t 
nev�ben kit�lt�tt �s saj�t szem�lyi azonos�t�s�val beny�jtott elektronikus rlap �tj�n. 
4.2. Tervez�si program a k�l�n jogszab�lyban meghat�rozott tartalommal. 
4.3. Az �llami ingatlan-nyilv�ntart�si adatb�zisb�l kiadott t�rk�pm�solat PDF form�tumban. 
4.4. A 3., 4. �s 9. mell�klet szerinti statisztikai lapok. 
 
5. Geotechnikai jelent�s, a hat�lyos szabv�nyokban el �rt elj�r�sok szerint vagy azzal 
egyen�rt�k  m�dszer meghat�roz�sa szerint. 
 
6. Geod�ziai felm�r�s sz�ks�g szerint.Ó 
 


