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III. Kormányrendeletek

A Kormány 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, &gyelemmel a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  

Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi rendelkezéseket 

az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki azokra a  közbeszerzésieljárás-köteles vagy a  védelmi és biztonsági célú 

beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a 700 000 000 forintot.

2. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.)  

Korm. rendelet] hatálybalépésének időpontjától kezdődően az építtető a választásától függően

a) jogszerűen alkalmazhatja – függetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől –

aa) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

ab) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,

ac) a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény, illetve

ad) az aa)–ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály

 bármely építmény tekintetében a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését követően hatályba 

lépett vagy lépő, új kötelezettséget megállapító vagy meglévő kötelezettséget szigorító rendelkezését 

(a továbbiakban együtt: új előírás), vagy

b) – az  új előírás helyett – jogszerűen alkalmazhatja az  a)  pont aa)–ad)  alpontja szerinti jogszabályoknak 

a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését.

 (2) Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követően meginduló közigazgatási hatósági eljárásban, az e rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett építőipari kivitelezési 

tevékenységgel összefüggésben alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 

hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelete

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 19.  § (4)  bekezdés i)  pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:

[A határozat rendelkező része az  Ákr. 81.  § (1)  bekezdésében foglaltakon kívül, az  engedély tárgyától függően 

tartalmazza:]

„i) a  2015. december 31-ét követően benyújtott, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó 

kérelem esetén azt a  feltételt, hogy 2022. június 30-ig az  épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmas állapotban kell lennie, valamint az  építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul 

vételével kell rendelkeznie.”

 (2) Az R. 77/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„77/E.  § (1) Az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos 

előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig a  2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy az építtető – az (1) bekezdéstől eltérően – választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb 

energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.”

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

2. §  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a  következő 7/D.  §-sal 

egészül ki:

„7/D.  § (1) Az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos 

előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig a  2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy az építtető – az (1) bekezdéstől eltérően – választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb 

energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2021. (III. 10.) ITM rendelete

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 

6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület 

kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját 

követően kerül sor, a  6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel 

esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is 

alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2021. (III. 10.) ITM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet V. rész 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.4. Ha az  épület tartózkodási zónájába bejuttatandó friss levegő mennyiségét szabályozott működésű 

hővisszanyerős vagy központi elszívásos szellőztetőrendszer biztosítja, akkor a rendszer részeként és kialakításánál 

;gyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású 

légbevezető elemek, de az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő frisslevegő-bejutást 

a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításánál nem szabad ;gyelembe venni.”

 2.  Az  R. 1.  melléklet V. rész 2. pont 2.2.  alpontjában a „Légtechnikai rendszerrel” szövegrész helyébe a „Légtechnikai 

rendszer esetén” szöveg lép.


