
AZ ÉPÍTÉSZETI-M SZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAŰ
5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

I. Általános el írásokő
1. Az építészeti-m szaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függ en:ű ő
a) írásos munkarészek különösen:
aa) tartalomjegyzék,
ab) tervezési program,
ac) m szaki leírás,ű
ad) szakvélemény,
b) rajzi munkarészek különösen:
ba) ingatlan-nyilvántartási térképmásolat,
bb) a tervez  által készített helyszínrajz,ő
bc) szükség szerint alapozási terv,
bd) vízszintes alaprajz (szükség szerint bels építészeti funkcionális alaprajzi kiegészítéssel),ő
be) függ leges metszetrajz a javasolt rétegrend feltüntetésével,ő
bf) az építmény különböz  irányokból látható küls  nézeteit ábrázoló nézetrajz (homlokzat),ő ő
bg) szakági terv szükség szerint,
bh) üzemeléstechnológiai terv szükség szerint,
c) egyéb munkarészek lehetnek:
ca) fotó,
cb) utcakép,
cc) makett,
cd) látványterv,
ce) álcázási terv,
cf) kilátási-rálátási terv,
d) a  tartószerkezeti  dokumentáció  a  tartószerkezet  alábbi  elemeir l  tartalmaz  írásos  és/vagy  rajziő  

munkarészeket:
da) alapozás,
db) teherhordó falak és pillérek,
dc) monolit és el re gyártott födémek és azok elemei (lemezek, gerendák, koszorúk, kiváltók stb.)ő
dd) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcs , rámpa stb.).ő

2. Tartószerkezet:  olyan építményszerkezet, szerkezeti  elem, amelynek feladata az er hatások felvétele éső  
továbbítása  (pl.  a  talajra).  A  tartószerkezet  az  építmény  „er tani  vázát”  alkotja,  ezért  er tani  (statikai)ő ő  
tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható hatások (terhek) következtében a 
megengedett mértéket meghaladó mérték  elmozdulás, törés, repedés, folyás ne keletkezzék.ű

3.  A  tartószerkezeti  m szaki  leírás  a  tervezett  tartószerkezet  jellemz it  tartalmazza.  Készülhet  aű ő  
tartószerkezeti  terv  kiegészítéseként,  és  önállóan,  ha  egyedül  ez  adja  meg  a  tervezett  építmény 
tartószerkezetének  leírását,  jellemz it.  A  tartószerkezeti  m szaki  leírás  tartalmaz  minden  olyan  fontoső ű  
jellemz t, amelyet a tervez  a szerkezet megtervezésénél figyelembe vett, illetve amelyet a kivitelezés során beő ő  
kell tartani, így különösen:

a) a szerkezet alapvet  rendszerének leírása,ő
b) az alkalmazott számítási modell,
c) a szerkezet típusa, méretei,
d) a társtervez k által megadott adatszolgáltatás (talajmechanika, gépészet stb.).ő

4. Közhasználatú építmény esetén a helyszínrajzon és a vonatkozó tervlapokon méretadatok megadásával 
ábrázolni  kell  az  akadálymentes  és  biztonságos  közlekedési  lehet séget  biztosító  megoldásokat  a  telekő  
közterületi csatlakozási pontjától az épület bejáratáig.

5.  Zártsorú  beépítés  esetén  a  szomszédos,  meglév  épületek  feltárás  útján  meghatározott  alapsíkjánakő  
megadásán túlmen en meg kell tervezni a meglév  épületek szükséges alap-meger sítésének megoldását is.ő ő ő
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6. Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az építési tevékenység a telek természetes terepviszonyainak a 
megváltoztatását is eredményezi, a csapadékvíz-elvezetésének m szaki megoldását is ábrázolni kell. A telekű  
természetes terepviszonyának feltöltéssel vagy terepbevágással történ  megváltoztatása esetén a telek eredeti éső  
a megváltoztatott, végleges állapotát a terep szintmagasságának ábrázolásával méretezett terepmetszeten kell 
bemutatni.

7. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböz  szintmagasságok egyértelmő ű 
jelölésével  –  a  dokumentációban  összevonhatók.  Több  szakaszra  bontott  építkezés  esetében  az  egyes 
megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelm en jelölni kell.ű

8. M szaki leírásű
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészít  információkat, valamintő
a) az építmény (építményrész) – külön jogszabály szerinti számítási – értékét (számított építményérték),
b) a  teljes  építmény  eredeti  rendeltetését,  valamint  az  átalakított  építmény  új  rendeltetését,  üzemeltetési 

technológiáját,
c) a  telekre,  a  tervezett  és  a  meglév  építményekre  vonatkozó jogszabályban el írt  paraméterek  (a  telekő ő  

beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, építménymagasság, építmények egymástól való 
távolsága, el -, hátsó-, oldalkertek mérete, tervezett épület energetikai értéke) meghatározását,ő

d) a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, h szigetelési,ő  
munkavédelmi stb. megoldásokat, az energetikai követelmények kielégítésének módját,

e) a közlekedési útvonalak akadálymentesítését, továbbá
f) jogszabályban meghatározott esetekben a terv készítésekor már ismert, az építménybe betervezett építési 

célú termékekre, berendezésekre, szerkezetekre vonatkozó jóváhagyott m szaki specifikációra (magyar nemzetiű  
szabvány,  honosított  harmonizált  szabvány,  európai  m szaki  engedély  vagy  épít ipari  m szaki  engedély)ű ő ű  
történ  hivatkozást,ő

g) a szakhatóságok által kért további információkat és az építési tevékenység környezetre gyakorolt hatását,
h) az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását és indoklását,
i) ha  az  építésügyi  hatósági  eljárásokról  szóló  kormányrendelet  szerint,  az  engedélykérelemhez  a  közút 

kezel jének  a  hozzájárulását  is  mellékelni  kell,  akkor  a  telek  közúti  csatlakozása  kialakításának  módját,ő  
megfelel ségét, a tervezett rendeltetés forgalomvonzó hatását, a közlekedésbiztonsági követelmények érvényreő  
juttatásának módját,

j) építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módját,
k) ha a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság 

szakhatóságként  jár  el,  akkor  az  építészeti-m szaki  dokumentációnak  a  zaj-  és  rezgésvédelmi  szabályozásű  
tekintetében a környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm. 
rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemr l szóló munkarészt kell tartalmaznia,ő

l) a  tervezett  építési  tevékenységhez  el írt  és  a  rendeltetésszer  és  biztonságos  használathoz  szükségeső ű  
közm vesítettséget, a közm vesítés megoldását és a közm szolgáltatókkal szükség szerint történt egyeztetésű ű ű  
eredményét.

9. Az egyes  építmények,  építési  tevékenységek engedélyezéséhez eljárási  fajtánként  szükséges  építészeti-
m szaki tervdokumentáció meghatározásánálű

a) a 300 m2 összes szintterület ,ű
b) három beépített építményszint  (alápincézett, földszint és tet tér beépítése)ű ő
c) 1000 m3 bruttó térfogatú,
d) 7,5 m-es építménymagasságú, és
e) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret  (falköz, oszlopköz, el regyártott födém), el regyártott födémszerkezetű ő ő ű

építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük.

10. Látványterv
A látványterv tartalmazza a jelenlegi és a tervezett  településképi és tájállapotot  több néz pontból rögzítő ő 

fotódokumentációt  (fotómontázst,  makettfotót)  a  tervezett  építmény  által  megváltoztatott  tájkép,  utcakép 
kiterjedéséb l következ , azt kell en szemléltet  méretarányban, égtájjelöléssel.ő ő ő ő
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11. Az  építészeti-m szaki  dokumentáció  minden  munkarészét  olyan  léptékben  kell  elkészíteni,  amely  aű  
megértéséhez,  az  engedélyezéshez,  a  kivitelezési  dokumentáció  elkészítéséhez  szükséges  (a  dokumentáció 
egyes munkarészeinek léptékére,  kidolgozottsági  szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak).

12.  A dokumentáció  szöveges  és  rajzi  részekb l,  valamint  mellékletekb l  áll,  de  kiegészülhet  (illetveő ő  
esetenként  kötelez  része)  fotódokumentációval,  fotómontázzsal,  makettel  stb.  A  dokumentáció  része  aő  
tervezési program.

13.  Az  adott  anyag  vagy  szerkezet  jelölésére  vonatkozó  hatályos  szabvány  hiányában  egyedileg 
meghatározott, egyértelm  jelkulcsot kell alkalmazni.ű

14.  Több  szakaszra  bontott  építkezés  esetében  az  egyes  megvalósulási  szakaszokat  a  tervlapokon 
egyértelm en jelölni kell.ű

15.  A  tervezett  építési  tevékenység  szempontjából  érdemi  adatot,  tényt,  körülményt  nem  tartalmazó 
tervdokumentáció-részek elhagyhatók.

II. Elvi építési engedélyezési dokumentáció
Több  kérdés  együttes  tisztázására  szolgáló  elvi  engedélyezési  kérelem esetén  a  dokumentáció  tartalmára 

vonatkozókat  összesíteni  kell.  Nem szükséges  statikus  dokumentáció.  Veszélyes  építmény-üzem,  veszélyes 
környezet esetén a veszélyek elhárítására is utaló m szaki leírás szükséges.ű

1.  A  telek  beépítésével  kapcsolatos  követelmények  tisztázására  szolgáló  elvi  építési  engedélyezési 
dokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,
b) a tervez  által készített helyszínrajzotő
ba) égtájjelöléssel,
bb) 10 százaléknál nagyobb lejtés  terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,ű
bc) a tervezéssel  érintett  és a közvetlenül  szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – 

telkek és az azokon – a tervezett építmény t ztávolságán belül elhelyezked  – meglév  és tervezett valamennyiű ő ő  
építmény méretarányos körvonalrajzával,

bd) a tervezett beépítettségre jellemz  mutatószámokkal (beépítési százalék, építménymagasság stb.),ő
be) a tervezett építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a gépkocsik telken belüli 

elhelyezésének jelölésével.
2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására 

szolgáló  elvi  építési  engedélyezési  tervdokumentációt  a  tervezett  építmény  környezetbe  illesztésének, 
megjelenésének  (tömegformálásának,  tet kialakításának,  homlokzatképzésének,  színezésének)  bemutatásaő  
érdekében a tervezett építmény jellegét l függ en szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építményő ő  
részét vagy egészét bemutató alaprajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)b l, továbbá m szaki leírásokbólő ű  
és részletrajzokból, tömegvázlatból, fotómontázsból, makettfotóból vagy utcaképb l kell összeállítani.ő

3. A m emléki, régészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint életvédelmi, t zvédelmi követelményeketű ű  
is  érint  (szakhatósági  követelmények  tisztázása)  elvi  építési  engedélyezési  tervdokumentáció  tartalmát  aző  
építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatóságok – építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást  megel z  tervez i  egyeztetés  során  –  a  felvetett  szakkérdés  tisztázásához  szükséges  mértéknekő ő ő  
megfelel en határozzák meg.ő

4.  A  m szaki  követelményeket  el zetesen  tisztázó  –  az  építményekkel  kapcsolatos  országos  szakmaiű ő  
követelmények  jogszabályban  meghatározott  el írásaitól  eltér  m szaki  megoldások  alkalmazhatóságáraő ő ű  
irányuló  –  elvi  építési  engedélyezési  tervdokumentációt  az  adott  m szaki  kérdés  tisztázására  elégségesű  
részletezettség  tervrajzokból és m szaki leírásokból kell összeállítani.ű ű

III. Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
1. Tartószerkezeti  m szaki  leírás  új építmény esetén az e melléklet  I.  fejezet  9.  pontjában meghatározottű  

alapesetet meghaladó építmény építésekor szükséges. Meglév  építményt érint  építési tevékenység esetén aző ő  
építészeti-m szaki tervdokumentáció tartalmaz:ű
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a) tartószerkezeti m szaki leírást, ha a meglév  épület és a b vített épületrész összességében meghaladja az eű ő ő  
melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet,

b) szakért i véleményt minden méret  építménytípusnálő ű
ba) az  id vel  változó  (romló)  jellemz j  anyagból  készült,  80  évnél  id sebb  tartószerkezetekr l  (pl.  fa,ő ő ű ő ő  

salakbeton, bauxitbeton),
bb) az  épület  összes  építési  tevékenységgel,  illetve  tehernövekedéssel  érintett  függ leges  és  vízszinteső  

teherhordó szerkezetére, valamint a meglév  teherhordó szerkezetek megfelel ségére, illetve meger sítéséreő ő ő  
vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító tartószerkezeti megoldásokról.

2. Talajmechanikai szakvélemény kell
a) a négy beépített szintnél nagyobb vagy
b) a 10 m-es építménymagasságnál magasabb vagy
c) az 1000 m2-nél nagyobb alapterület  vagyű
d) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, el re gyártott vagy vázas tartószerkezető ű

építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerét l függetlenül, vagy ha aző  
alapozás várható szintje a környez  terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér.ő

3. Geotechnikai dokumentáció kell:
a) jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél,
b) jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás- és barlangveszélyes, illetve alábányászott, 

valamint árvíz- és földrengésveszélyes területen,
c) ha egynél több szint kerül a terepszint alá,
d) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal).
4. A t zvédelmi m leírás, dokumentáció, ki rítési terv tartalmazzaű ű ű
a) az építmény, létesítmény megközelíthet ségére,ő
b) a létesítmény oltóvíz ellátására,
c) a létesítmény, építmény t zveszélyességi osztályba sorolására, az építmények t zállósági fokozatára,ű ű
d) az alkalmazott épületszerkezetek t zvédelmi paramétereire,ű
e) a t zszakaszok elhelyezkedésére,ű
f) a kiürítésre,
g) az épületgépészeti kialakításra, villamos és villámvédelmi rendszerre,
h) a t zjelzésre és -oltásra,ű
i) a h - és füstelvezetésre és kialakítására, éső
j) a t zterhelés meghatározására vonatkozó megoldásokat.ű
5. A tervez  által készített helyszínrajz tartalmazzaő
a) az égtájjelölést,
b) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú – telkek ábrázolását,
c) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglév  terepszint feletti és alatti, illetve a még fel nem épült, deő  

joger s és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel rendelkez  építményt, valamint a tervezett építményt,ő ő  
méretarányos  ábrázolással  (körvonalrajza,  tet idoma  ábrázolásával,  rendeltetésének  megnevezésével),  aő  
meglév  építmények telekhatártól  és  egymástól  való  távolsági  és  építménymagassági  méretét,  valamint  aző  
elbontásra kerül  vezetékek jelölését,ő

d) a  tervezéssel  érintett  telekkel  közvetlenül  szomszédos  telkeken  valamennyi  épület  méretarányos 
körvonalrajzát,  tet idomát,  továbbá a  tervezéssel  érintett  telek fel li  oldalkertben lév  föld alatti  és  felettiő ő ő  
építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése megjelölését,

e) a tervezett és a meglév  épületek telekhatártól és egymástól való távolsági és építménymagassági méretét,ő
f) a tervezési területre vonatkozó szabályozási tervben meghatározottak teljesítését igazoló mutatószámokat, 

jellemz ket (beépítési százalék, építménymagasság, szabályozási vonal stb.),ő
g) az  építmény  személy-  és  gépkocsiforgalmára  szolgáló  be-  és  kijáratok  közúthoz  való  csatlakozását, 

valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását,
h) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelel  abszolút szintmagassági értéket,ő
i) a tervezéssel érintett telken meglév  15 cm-nél nagyobb törzsátmér j  meglév  és kivágandó faállományő ő ű ő  

jelölését és a fa fajtájának megnevezését,
j) a  meglév  terepviszonyok  ábrázolását  a  jellemz  szintmagasságok  értékeivel,  10  százaléknál  nagyobbő ő  

lejtés  terület esetén az 1m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.ű
6. Az alaprajz tartalma
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Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböz  szintmagasságok egyértelmő ű 
jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatóak. Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:

a) az elmetszett és a nézet irányába es  nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,ő
b) a beépített berendezési tárgyakat,
c) a nyílásokat,
d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének 

szintmagasságát,
e) a szerkezeti dilatációk helyét,
f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az el lépcs t éső ő  

egyéb szerkezeteket,
g) az égéstermék-elvezet t.ő
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát.
Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát.
7. A metszet tartalma
a) ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni:
aa) az elmetszet, a nézet irányába es  látható, indokolt esetben a nézet irányába es , de a más szerkezetekő ő  

által takart szerkezeteket,
ab) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
ac) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát, továbbá
b) meg kell határozni az összes egymástól eltér  vízszintes és függ leges rétegfelépítést.ő ő
8. A homlokzati terv tartalma
a) ábrázolni  kell  az  építmény  küls  megjelenését  meghatározó  homlokzati  elemeket,  így  különösen  aő  

nyílásokat,  rácsokat,  korlátokat,  reklám-  és  hirdet berendezéseket,  antennákat,  cégtáblákat,  es víz-  éső ő  
légcsatornákat, égéstermék-elvezet t, díszít elemeket, lépcs ket, valamint a terepszint alatti vagy a terep általő ő ő  
takart építményrészeket,

b) meg kell adni a csatlakozó végleges terep, járda, tet gerinc, tet felépítmény stb. szintmagasságát,ő ő
c) meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,
d) zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén – a környezetbe illesztés bemutatására – ábrázolni 

kell a szomszédos épületek nézeteit.
9. Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak különösen az 

alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a  kérelem benyújtásakor  90  napnál  nem régebbi,  a  földhivatal  által  hitelesített  ingatlan-nyilvántartási 

térkép másolatát,
b) a tervez  által készített helyszínrajzot,ő
c) tereprendezési  tervet  a  végleges  terep  szintmagasságainak  ábrázolásával,  a  szükséges  számú 

szelvényrajzzal  és  a  10  százaléknál  nagyobb  lejtés  terület  esetén  az  1  m  szintkülönbséget  ábrázolóű  
rétegvonalakkal,  a  végleges  terep  szintmagasságainak  ábrázolásával  a  telek  természetes  terepszintjének 
építésügyi hatósági engedély-köteles megváltoztatása esetén,

d) alaprajzot  a  tervezett  építmény  valamennyi  eltér  szintjér l,  a  méretaránynak  megfelel  m szakiő ő ő ű  
tartalommal,

e) metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvéve,
f) homlokzati terveket az építmény minden nézetér l,ő
g) üzemeléstechnológiai  tervet  a  környezet-,  természet-,  t z-  és  egészségvédelmi  követelményekű  

szempontjából  meghatározó,  valamint  az  el zetes  egyeztetések  során  az  érintett  szakhatóságok  által  –  aő  
vonatkozó szakmai jogszabályok alapján – jelzett esetekben és részletezettséggel,

h) kertépítészeti terveket a külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott 
esetekben,

i) az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit,
j) m szaki leírást,ű
k) a felvonók és mozgólépcs k külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait,ő
l)
10.  Helyiséget  tartalmazó meglév  építmény átalakítása,  b vítése,  felújítása,  korszer sítése,  helyreállításaő ő ű  

esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) földhivatal  által  hitelesített  90  napnál  nem régebbi  ingatlan-nyilvántartási  térkép másolatát,  ha  a  telek 

beépítettsége megváltozik,



AZ ÉPÍTÉSZETI-M SZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAŰ
5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

b) a tervez  által készített helyszínrajzot a meglév  építmény befoglaló tömegét megváltoztató esetekben,ő ő
c) alaprajzo(ka)t a meglév  építmény jellemz , de legalább az átalakítani szánt, valamint az az alatti-fölöttiő ő  

építményszintjeir l,ő
d) alaprajzo(ka)t az építmény átalakított építményszintjeir l,ő
e) homlokzati rajzo(ka)t és fotódokumentációt a meglév  építmény megjelenése szempontjából meghatározóő  

nézeteir l,ő
f) homlokzati rajzo(ka)t az átalakított homlokzat(ok)ról,
g) metszete(ke)t a meglév  építmény szintszáma szempontjából meghatározó helye(ke)n, a befoglaló méretreő  

jellemz  méretadatokkal és szintmagasságokkal,ő
h) szintszám-,  belmagasság-  vagy  tet forma-változtatást  eredményez  átalakítás  esetén  metszete(ke)t  aő ő  

tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó helye(ke)n, a változásra jellemz  méretadatokkalő  
és szintmagasságokkal,

i) a felvonók, a mozgólépcs k külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait,ő
j) üzemeléstechnológiai  terveket  a  környezet-,  természet-,  t z-  és  egészségvédelmi  követelményekű  

szempontjából  meghatározó,  valamint  az  el zetes  egyeztetések  során  az  érintett  szakhatóságok  által  –  aő  
vonatkozó szakmai jogszabályok alapján – jelzett esetekben,

k) m szaki leírást,ű
l) egy évnél nem régebbi szakért i véleményekető
la) az id távlatban változó teljesítmény-jellemz j  szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, salakbeton, bauxitbetonő ő ű  

stb.) épületszerkezetekr l éső
lb) a 80 évesnél id sebb építmények tartószerkezeteir l,ő ő
m)
A helyi védelem alatt álló építmény, illetve m emléki jelent ség  terület megjelenését érint  építés, b vítés,ű ő ű ő ő  

átalakítás  esetében –  eltér  jogszabályi  rendelkezés  hiányában –  a  fentiekben felsoroltakon túl  a  meglévő ő 
állapotot bemutató fotódokumentáció és indokolt esetben színezési dokumentáció mellékelend .ő

Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen építmény építése, 
b vítése,  átalakítása esetében a fentieken túlmen en a meglév  állapotot  és környezetét dokumentáló fotó,ő ő ő  
valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges.

11.  A joger s  és  végrehajtható  építési  engedélyezési  dokumentációtól  való  eltérésre  irányuló  kérelemő  
(módosított építési engedély iránti  kérelem) mellékletét szolgáló dokumentációnak csak az eltérést ábrázoló 
tervrajzokat,  valamint  az  azokat  ismertet  munkarészeket  (pl.  m szaki  leírást  és  számításokat)  kellő ű  
tartalmaznia. A m szaki leírásban egyértelm en meg kell nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket.ű ű

12. Helyiséget nem tartalmazó m tárgy építése, átalakítása, b vítése, felújítása, korszer sítése, helyreállításaű ő ű  
esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) földhivatal  által  hitelesített  90  napnál  nem régebbi  ingatlan-nyilvántartási  térkép másolatát,  ha  a  telek 
beépítettsége megváltozik,

b) a tervez  által készített, a tervezett állapotot ábrázoló helyszínrajzot,ő
c) nézetrajzot a tervezett, és fotódokumentációt a meglév  építmény megjelenése szempontjából meghatározóő  

nézeteir l,ő
d) tereprendezési  tervet  a  végleges  terep  szintmagasságainak  ábrázolásával,  a  szükséges  számú 

szelvényrajzzal  és  a  10  százaléknál  nagyobb  lejtés  terület  esetén  az  1  m  szintkülönbséget  ábrázolóű  
rétegvonalakkal,  a  végleges  terep  szintmagasságainak  ábrázolásával  a  telek  természetes  terepszintjének 
építésügyi hatósági engedély-köteles megváltoztatása esetén,

e) m szaki leírást.ű
Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen m tárgy építése,ű  

b vítése,  átalakítása esetében a fentieken túlmen en a meglév  állapotot  és környezetét dokumentáló fotó,ő ő ő  
valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges.

12/A. Egyszer sített  építési  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  építészeti-m szaki  dokumentációnakű ű  
értelemszer en a következ ket kell tartalmaznia:ű ő

a) az 1. melléklet II. oszlop
aa) 1.,  3.,  5.,  10.  és  11.  sorában  meghatározott  építési  tevékenységek  esetén  az  1.,  4–7.,  homlokzat 

megváltoztatása esetén 8. és 9. pontban foglaltakat,
ab) 12. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 1., 5., 7. és 12. pontban foglaltakat,
ac) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat;
b) az 1. melléklet III. oszlop
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ba) 1., 2., 6., 10–11., 13., 15–17., 19–21. és 24. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén az 1. és 
7., szükség esetén a 2., 3. és 5. pontban foglaltakat,

bb) 5., 7. és 14. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén a 7. és 8., szükség esetén a 12. pontban 
foglaltakat,

bc) 8. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 5. és 7. pontban foglaltakat,
bd) 9.  sorában  meghatározott  építési  tevékenység  esetén  a ba) alpontban  meghatározottakat  és  a 

kéménysepr -ipari  közszolgáltatóval  egyeztetett  vagy  építésügyi  m szaki  szakért  által  ellenjegyzett,  aő ű ő  
tervezett megvalósítás szakszer ségét igazoló dokumentumot,ű

be) 22. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat, a tervező 
által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, egy metszetrajzot és 
alaprajzot,

bf) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat.
13. Bejelentéshez szükséges építészeti-m szaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:ű
a) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó új építmény építésekor
aa) a 9. pont a)–c) és j) alpontjában foglaltakat értelemszer en,ű
ab) egy jellemz  metszetet,ő
ac) alaprajzot,
b) emberi  tartózkodásra  szolgáló  helyiséget  tartalmazó  meglév  építmény  átalakításakor,  b vítésekor,ő ő  

felújításakor, korszer sítésekor, helyreállításakor értelemszer enű ű
ba) a 10. pont a) és k) alpontjában foglaltakat,
bb) egy metszetrajzot az átalakítással, b vítéssel érintett építményrészr l,ő ő
bc) alaprajzot,
bd) tervez  által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,ő
c) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmazó m tárgy építésekor, átalakításakor, b vítésekor,ű ő  

felújításakor, korszer sítésekor, helyreállításakor értelemszer enű ű
ca) a 12. pont a), d) és e) alpontjában foglaltakat,
cb) tervez  által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,ő
d) az  1.  melléklet  IV.  oszlop  9.  sorában  meghatározott  építési  tevékenység  esetén  a  kéménysepr -ipariő  

közszolgáltatóval  egyeztetett  vagy építésügyi  m szaki  szakért  által  ellenjegyzett,  a  tervezett  megvalósításű ő  
szakszer ségét igazoló dokumentumot,ű

e)–f)

IV. Bontási engedélyezési dokumentáció
1. A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti m szaki leírás szükséges az érzékeny szerkezet  építményű ű  

(bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor.
2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a földhivatal által hitelesített 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát,
b) m szaki  leírást,  mely  ismerteti  az  építmény  rendeltetését,  alaprajzát,  metszetét,  méreteit,  anyagait  ésű  

szerkezeteit, a csatlakozó közm vek fajtáját, állapotát és helyzetét,ű
c) a  bontáshoz  tervezett  technológiai  leírást,  amely  tartalmazza  a  bontáshoz  felhasználandó  eszközöket, 

segédszerkezeteket,  a  m veletek  sorrendjét,  a  közm vezetékek  leválasztási  módját,  a  munkavédelmi  ésű ű  
környezetvédelmi  el írásokat,  valamint  az  elbontásra  kerül  szerkezetek,  anyagok  további  sorsánakő ő  
meghatározását,

d) helyi védelem alá tartozó építmény, illetve m emléki vagy tájképi jelent ség  védett természeti területenű ő ű  
lév  egyedi tájértékké min sített építmény elbontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetér l,ő ő ő

e) helyi védelem alatt álló vagy egyedi tájértékké min sített, továbbá m emléki területen meglév  építményő ű ő  
elbontása esetén 1:100 méretarányú alaprajzo(ka)t minden szintr l és legalább két egymással szöget bezáróő  
metszetet, valamint a jellemz  homlokzatok felmérési rajzát,ő

f) zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakért i véleményt különös tekintettel a szomszédos ingatlanokraő  
és az azokon lév  építmények állagvédelmére.ő

3.  Bontás  bejelentése  engedélyezési  dokumentációjának  a  2.  pont a)–c) és f) alpontjában  foglaltakat  kell 
tartalmaznia.
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V. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
A  használatbavételi  engedély  iránti  kérelem  mellékleteként  dokumentációt  csak  az  e  rendeletben 

meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azt ismertető 
munkarészeket (pl. a m szaki leírást és a számításokat) kell tartalmaznia.ű

A tervrajzok  méretarányára  és  tartalmára  vonatkozó  követelmények  azonosak  az  építési  engedélyezési 
dokumentációnál meghatározottakkal.

Új  felvonó,  mozgólépcs  létesítése  vagy  meglév  m szaki  jellemz inek  megváltoztatása  esetén  a  különő ő ű ő  
jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni.

M emléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.ű
VI. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció
A dokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési dokumentációnál 

leírtakkal. A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében a jelenlegi állapotot és a szándékolt 
továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni.

A fennmaradási engedélyezési tervben egyértelm en ábrázolni kell, hogyű
a) miben nyilvánult meg a szabálytalanság (méretekkel), és
b) a szabálytalanságot milyen módon szüntetik meg (átalakítással vagy egyéb módon).
M emléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.ű

VII. A zenés,  táncos  rendezvények  m ködésének biztonságosabbá tételér l  szóló kormányrendelet  szerintiű ő  
általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-m szaki dokumentációű

a) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza a III. fejezet 6. pontja szerinti tartalommal, 
M=1:200-as méretaránynak megfelel  m szaki tartalommal,ő ű

b) metszetek a megértéshez szükséges számban,  a  III.  fejezet  7.  pontja  szerinti  tartalommal,  M=1:100-as 
méretarányban,

c) m szaki leírás, az I. fejezet 8. pontű  b)–e) és k) alpontja szerinti tartalommal,
d) tartószerkezeti m szaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemz it, ígyű ő  

különösen:
da) a szerkezet alapvet  rendszerének leírását,ő
db) az alkalmazott számítási modellt,
dc) a szerkezet típusát és méreteit,
e) tervez i nyilatkozat az alábbi tartalommal:ő
ea) a felel s tervez  és szakági tervez  neve, címe, jogosultsági száma,ő ő ő
eb) az  építmény,  építményrész  az  adott  rendeltetésre  megfelel  a  vonatkozó  jogszabályoknak,  általános 

érvény  és eseti el írásoknak,ű ő
ec) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
ed) a  vonatkozó  nemzeti  szabványtól  eltér  eljárás  vagy  számítási  módszer  a  szabványossal  legalábbő  

egyenérték ,ű
ee) az  adott  rendeltetéssel  érintett  építmény,  építményrész  az  Étv.  31.  §  (2)  bekezdés c)–h) pontjában 

meghatározott követelményeknek megfelel,
ef) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.


