
A dokumentáció szerzői jogvédelem ala  áll, annak részleges vagy teljes felhasználásához szerzői hozzájárulás szükséges. 

A dokumentáció a 2017.02.18.-i jogszabályoknak és a szerző jogszabály-értelmezésének megfelelően készült. 

www.kiviteliterv.hu           iroda@kiviteliterv.hu           Facebook: Kőmíves Kelemen (KömKel) 

1 

 

 

300 M2 ALATTI EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSSEL  

ÉPITHETŐ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE, BŐVITÉSE, ÁTALAKÍTÁSA 

ÉPÍTTETŐI SEGÉDLET A TERVEZÉSI FOLYAMATHOZ 

(a tájékoztató épí etők részére készült, a jogszabályi és szakmai nyelvezetet egyszerűsíte  formában közli) 

 

 

Mik azok, amikre továbbra is építési engedélyezési eljárás vonatkozik? 

• zártsorú/ikres  beépítés esetén új lakóépület 

• Zártsorú/ikres beépítésű lakóépület bővitése/átalakítása esetén amennyiben csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét megváltoztatni/átalakítani/

elbontani/kicserélni/megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni kell. Ilyen pl az alap megerősités, vagy egy tetőfelújítás is. 

EGYSZERŰSÍTETT KIVITELEZÉSI (BEJELENTÉSI) DOKUMENTÁCIÓ: 

Az építkezés megkezdéséhez szükséges munkarészeket tartalmazza. 

Az épí ető által készenlétbe helyeze  e-naplóba kerül feltöltésre, 

és az e-napló megrendelésétől számíto  16. napon a kivitelezés 

megkezdhető. 

LÁSD 2. OLDAL 

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 

Részletes tervek építésze , sta kai, gépésze  és épületvillamossági 

munkarészekkel, költségvetési kiírásokkal. 

Ajánlo , de nem kötelező, kivéve amikor a jogszabály ezt előírja. 

 

LÁSD 3-4. OLDAL 
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EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

A jogszabály a dokumentációt egyszerűsíte  kivitelezési dokumentációnak nevezi, mely azonban NEM AZONOS a kiviteli tervvel! 

 

ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZEK: 

• aláírólap tervjegyzékkel 

• Helyszínrajz 

• Kitűzési helyszínrajz 

• Utcakép 

• Eltérő szintek alaprajzai 

• Metszetek 

• Homlokzatok 

• Építésze  műszaki leírás 

• Tervezői felelősségbiztosítás a projectre 

A tervek M=1:200, és M=1:100 léptékűek, azaz gyakorla -

lag megegyeznek a korábbi engedélyezési építésze  do-

kumentációval. 

STATIKAI MUNKARÉSZEK: 

• Tartószerkeze  tervek 

Ez a korábbi engedélyezési tervhez is készíte  tartószer-

keze  számításokat és műszaki leírást tartalmazza.  

Tehát nem kiviteli terv szintű dokumentáció! 

GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS MUNKARÉSZEK: 

A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a rendszerterve-

ket szakági tervezővel kellene elkészí etni.  

Az alaprajzokon jelölni kell a gépésze  végberendezése-

ket, mérőórák helyét, közművek kapacitásigényét, épüle-

ten belüli osztógyűjtők, kismegszakitók helyeit, valamint 

energe kai számítást a fűtésre vonatkoztatva. 

Emellé kell egy gépésze  és elektromos műszaki leírás. 

Tehát nem szükséges kiviteli terv szintű dokumentáció (az 

engedélyezéshez)! 

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS: 

A jelenlegi jogszabályok szerint már nem elég egy költség-

vetési főösszesítő, hanem részletes költségvetési kiírás 

szükséges, beárazva. 

Ezt elkészíthe  az építész, a kivitelező, vagy bárki, aki ért 

hozzá. 

Az M=1:100 léptékű, bejelentési dokumentációból elké-

szíte  költségvetés 70-80%-os pontosságú tud maximum 

lenni, ha rendesen van elkészítve, és nem tartalmaz min-

den költségvetési tételt, amit majd a végső kiviteli terv 

részletes tervei alapján készül(ne). 

Ez a költségvetés pontosabb a m2 alapján kalkulált beke-

rülési költséggel, de messze van a ól, hogy erre támasz-

kodva az épí ető a pénzügyi kereteit kimaxolja. 

Ennek megfelelően aki kiviteli terveket is készí et, ko-

moly pénzt ne áldozzon ennek elkészí etésére az enge-

délyezéshez. 

Ez a minimum követelmény, azaz lehetőség van arra, hogy a kiviteli terv szintű dokumentáció kerüljön feltöltésre az e-naplóba, mely tervezési költségben jelen-

tős megtakarítást jelenthet mindkét (bejelentési dokumentáció és kiviteli terv) dokumentáció megrendelésével szemben.  

Azonban figyelembe kell venni, hogy a kiviteli terv elkészítése időben hosszabb folyamat. 

(MIKOR KÖTELEZŐ A KIVITELI TERV? LÁSD KÖVETKEZŐ OLDALON) 
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MIKOR KÖTELEZŐ A KIVITELI TERV (KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ)? 

A 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet alapján bizonyos esetekben a bejelentési dokumentáción felül kötelező a kiviteli terv elkészítése, melyeket a munkák megkezdése elő  

az építési naplóba fel kell tölteni.  (A kiviteli terv tartalmi követelménye külön oldalon) 

Amennyiben 

„a tartószerkezet támaszköze 5,40 méter, vagy azt 

meghaladja” 

Ez jellemzően a födémfesztávot jelen , azaz ha a 

főfalak közö  távolság >540 cm. 

Amennyiben 

„az épület tartószerkezete vagy annak elemei mo-

nolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres 

fal– vagy oszlopköznél kisebb előregyárto  födém-

szerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút” 

Pl.: Monolit vasbeton födém, monolit vasbeton pil-

lérek, monolit erkélylemezek, lemezalap, stb. 

Amennyiben 

„az épület a rendeze  terepszint fele  legalább két 

építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint ese-

tén a pince padlóvonala a rendeze  tereptől szá-

mítva legfeljebb 1.5 méter mélyen van és a felszíni 

teher legfeljebb 2,0 kN/m2” 

Földszint+tetőtér vagy földszint+emeletes lakóépü-

leteknél a legalább két építményszint már megvan. 

Amennyiben 

„a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló 

konzolt tartalmaz” 

Jellemzően erkélylemezek, vagy előtetőnek túlnyúló 

födémszakaszok, stb. 

Amennyiben 

„a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magas-

sága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a 

koszorú nem számít megtámasztásnak” 

Egy manapság épülő, korszerű épület padlószerke-

ze  vastagsága 18-25 cm, a padló ala  hőszigete-

lés vastagságától függően. A belmagasság 260-270 

cm. Tehát adja magát, hogy egész téglasorral a 

szerelőbetontól 300 cm magasságú falazat készül a 

födémig/koszorúig. Tehát ez a korlát az épületek 

nagy részénél eleve átlépésre kerül. 

Ha csak ezen múlik a kiviteli terv kötelező jellege, az 

alábbit tanácsolom: 

Ytong Start hőhídmegszakitóval inditani a falazatot, 

mely 20 cm magas, utána pedig 11 sor téglafalazat, 

ami által a falmagasság 295 cm lesz. 

Amennyiben 

„1.5 méternél magasabb földmegtámasztó szerke-

zet készül, és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel 

kell számolni” 

Támfalak, és falak, melyek támfal funkciót is betöl-

tenek. 
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KIVITELI TERV (KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ) TARTALMA 

ÉPITÉSZETI MUNKARÉSZ: 

• Tervek jellemzően M=1:50 léptékben, csomópon-

tok jellemzően M=1:10 léptékben  

• Konszignációk (nyílászárók, asztalos és lakatos-

szerkezetek) 

• Műszaki leírás 

• Árazo  és árazatlan költségvetési kiírás építésze  

munkanemekre (általában sta kai munkanemek-

kel együ  készül) 

• ütemterv és anyagkiírás külön kérésre készülhet 

STATIKAI MUNKARÉSZ: 

• Sta kai tervek és számítások jellemzően M=1:50, 

M=1:25 léptékben 

• Vashajlítási lista 

• Műszaki leírás 

• Árazo  és árazatlan költségvetési kiírás sta kai 

munkanemekre (általában építésze  munkane-

mekkel együ  készül) 

KIVITELEZŐI MUNKARÉSZ: 

• Tervezői koordinátor által ellenőrzö  munkabiz-

tonsági és egészségvédelmi terv 

• Az egyesíte  közmű terv, az építmények és a 

közművek összefüggéseinek á ekintését szolgá-

lóelrendezési és időbeli fázistervek 

• A tervezési programban megneveze  

üzemeléstechnológiai terv 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ: 

• Telken belüli épületvillamossági tervek (erős és 

gyengeáram) jellemzően M=1:50 léptékben 

• Műszaki leírás 

• Árazo  és árazatlan költségvetési kiírás épületvil-

lamossági munkanemekre 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ: 

• Telken belüli épületgépésze  tervek (víz, szenny-

víz, gáz, fűtés, hűtés, szellőztetés) jellemzően 

M=1:50 léptékben 

• Műszaki leírás 

• Árazo  és árazatlan költségvetési kiírás épületgé-

pésze  munkanemekre 

A korábbi szabályozással ellentétben már nem elég a részleges kiviteli terv, mindegyik munkarész elkészítése szükséges! 


