
„I. Az építészeti-m űszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függ ően 
(piros=módosítás, fekete = most hatályos) 
 
1. Műszaki leírások 
Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, amelyben szükség szerint ábrák is 
szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, ha 
elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket tartalmazó 
ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás 
fejezetekre 
bontva, több fájldokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 
(szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3-as méretűek). A műszaki leírásnak 
szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. Ismerteti az építményre 
vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: 
 
1.    Műszaki leírások 

Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, melyben szükség szerint ábrák is 
szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, 
amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket 
tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás 
fejezetekre bontva, több fájldokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási 
mérete A4 (szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3). A műszaki leírásnak 
szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. 
 
1.1. Építészeti műszaki leírás: 
1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új 
rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét, 
1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon 
paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, 
épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) 
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez tartozó idomtervekkel ellátott 
számításokat, 
1.1.3. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti számított építményértéket, 
1.1.4. azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen 
eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek 
fennállása. 
 

1.1.    Építészeti műszaki leírás 
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: 
1.1.1.    a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új 

rendeltetésének leírását, 
1.1.2.    a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon 

paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, 
épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek 
mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon, 

1.1.3.    a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 
védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját, 

1.1.4.    a közlekedési útvonalak akadálymentesítését, 
1.1.5.    jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre 

vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározását, 
1.1.6.    az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását, 



1.1.7.    építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és 
kezelésének módját, a bontási technológia leírását, 

1.1.8.    a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés 
megoldását, 

1.1.9.    a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. 
§ (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi 
kockázati osztályát, 

1.1.10.    az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat. 
 
1.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része: 
1.2.1. alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott 
esetekben és annak 4. melléklete szerint, 
1.2.2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában 
meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló 
épületenergetikai számítást. 

1.2.    Gépészeti műszaki leírás 
1.2.1.    Tartalmazza a vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és 

égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek 
bemutatását, illetve összefoglalását, a szakági igényekkel együtt. 

1.2.2.    Bemutatja az építmény általános gépészeti kialakítását, kitérve a jogszabályi előírások 
megfelelőségére. 

 
1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 
 

1.3.    Tartószerkezeti műszaki leírás 
1.3.1.    Az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza 

az építmény megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és 
megépítésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetését, így különösen a tervezési 
programból és a technológiai igényekből adódó terhek, hatások és követelmények 
ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat. 

1.3.2.    Az elvégzett erőtani számítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének 
rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, a fő teherhordó elemek kialakítását, 
jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítmény 
követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot biztosító 
technológiai leírásokra. 

1.3.3.    Meglévő épület esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati 
szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések 
leírását. 

1.3.4.    Tartószerkezeti műszaki leírás szükséges: 
1.3.4.1.    új építmény esetén, 
1.3.4.2.    meglévő építmény esetén az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból 

készült, 80 évnél idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, 
bauxitbeton), 

1.3.4.3.    meglévő építmény esetén a tehernövekedéssel érintett függőleges és 
vízszintes teherhordó szerkezetéről, valamint a meglévő teherhordó 



szerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére vonatkozó, az 
elemek beazonosítását is biztosító tartószerkezeti megoldásokról. 

 
1.4. Épületvillamossági műszaki leírás 

1.4.    Épületvillamossági műszaki leírás 
Bemutatja az építmény villamos energiával történő ellátását, erős- és gyengeáramú 
rendszereit, kitér a villámvédelemre, érintés(hiba) védelemre és egyéb megvalósítandó 
villamos rendszerekre. 

1.5.    Technológiai leírás 
Az engedélyezéshez szükséges mértékben bemutatja az építménybe telepítendő 
technológiákat. 

1.6.    Belsőépítészeti leírás szükség szerint 
Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezésére, anyag- és színvilágára vonatkozó leíró 
részeket. 

1.7.    Rétegrendi kimutatás 
Meghatározza az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést. 

1.8.    Helyiségkimutatás 
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. 

1.9.    Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott 
esetekben és annak 4. melléklete szerint. 

1.5.    Technológiai leírás 
Az engedélyezéshez szükséges mértékben bemutatja az építménybe telepítendő 
technológiákat. 

1.6.    Belsőépítészeti leírás szükség szerint 
Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezésére, anyag- és színvilágára vonatkozó leíró 
részeket. 

1.7.    Rétegrendi kimutatás 
Meghatározza az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést. 

1.8.    Helyiségkimutatás 
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. 

1.9.    Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott 
esetekben és annak 4. melléklete szerint. 
 
2. Tervlapok 
A tervlapok formátuma PDF/A. A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hogy a tervlap 
vagy annak egységnyi területe szükség esetén arányosan, értelmezhető módon A3 
méretben szürkeárnyalatosan nyomtatható legyen. Az önálló tervlapokat önálló 
fájldokumentumonként kell benyújtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbontású pixeles 
formátumban. 

2.    Tervlapok 



A tervlapok formátuma PDF/A. A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hogy a tervlap 
vagy annak egységnyi területe szükség esetén arányosan, értelmezhető módon A3 méretben 
szürkeárnyalatosan nyomtatható legyen. Az önálló tervlapokat önálló fájldokumentumonként 
kell benyújtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbontású pixeles formátumban. 
 
2.1. A tervező által készített helyszínrajz, hiteles állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisból kiadott térképmásolat alapján, amely tartalmazza: 
2.1.1. az égtájjelölést, 
2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú 
– telkek ábrázolását, 
2.1.3. a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, 
valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát, 
tetőidomok ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények 
telekhatártól 
és egymástól való távolsági és épületmagassági méretét, valamint az elbontásra kerülő 
vezetékek jelölését, 
2.1.4. a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület 
méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli 
oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése 
megjelölését, 
2.1.5. a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek teljesítését igazoló 
mutatószámokat, jellemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épületmagasság, 
zöldfelület aránya, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete), 
2.1.6. az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való 
csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását, 
2.1.7. a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 
2.1.8. a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 
százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 
rétegvonalakkal. 

2.1.    A tervező által készített helyszínrajz, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely 
tartalmazza: 
2.1.1.    az égtájjelölést, 
2.1.2.    a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú 

– telkek ábrázolását, 
2.1.3.    a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, 

valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények 
körvonalrajzát, tetőidomok ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a 
meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és épületmagassági 
méretét, valamint az elbontásra kerülő vezetékek jelölését, 

2.1.4.    a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület 
méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli 
oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, 
rendeltetése megjelölését, 

2.1.5.    a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek teljesítését igazoló 
mutatószámokat, jellemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épületmagasság, 
zöldfelület aránya, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek 
mérete), 

2.1.6.    az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való 
csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását, 

2.1.7.    a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 



2.1.9.    a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 
százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 
rétegvonalakkal. 

 
2.2. Eltérő szintek alaprajzai 
2.2.1. Ábrázolni és méretekkel kell ellátni: 
2.2.1.1. az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, 
2.2.1.2. a beépített berendezési tárgyakat, 
2.2.1.3. a nyílásokat, 
2.2.1.4. az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési 
irányát, mindkét végének szintmagasságát, 
2.2.1.5. a szerkezeti dilatációk helyét, 
2.2.1.6. a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli 
járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, 
2.2.1.7. az égéstermék-elvezetőket. 
2.2.2. Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének 
irányát. 
2.2.3. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 
szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatóak. 

2.2.    Eltérő szintek alaprajzai 
2.2.1.    Ábrázolni és méretekkel kell ellátni: 

2.2.1.1.    az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú 
szerkezeteket, 

2.2.1.2.    a beépített berendezési tárgyakat, 
2.2.1.3.    a nyílásokat, 
2.2.1.4.    az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók 

emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát, 
2.2.1.5.    a szerkezeti dilatációk helyét, 
2.2.1.6.    a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az 

épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, 
2.2.1.7.    az égéstermék-elvezetőket. 

2.2.2.    Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. 
2.2.3.    Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 

szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatóak. 
 
2.3. A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon 
felvett metszet, amelyeken 
2.3.1. ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni: 
2.3.1.1. az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, 
de a 
más szerkezetek által takart szerkezeteket, 
2.3.1.2. zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját, 
2.3.1.3. az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát. 

2.3.    A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon 
felvett metszet, amelyeken 

2.3.1.    ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni: 
2.3.1.1.    az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet 

irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket, 
2.3.1.2.    zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját, 
2.3.1.3.    az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát, 



2.3.2.    meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést. 
 
2.4. Terepmetszet 

2.4.    Terepmetszet 
 
2.5. Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv, amelyek 
tartalmazzák: 
2.5.1. az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a 
nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, 
esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a 
terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket, 
2.5.2. a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát, 
2.5.3. az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét, 
2.5.4. zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén – a környezetbe illesztés 
bemutatására – a szomszédos épületek nézeteit. 

2.5.    Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv, amelyek 
tartalmazzák: 

2.5.1.    az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a 
nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, 
cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, 
lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket, 

2.5.2.    a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát, 
2.5.3.    az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét, 
2.5.4.    zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén – a környezetbe illesztés 

bemutatására – a szomszédos épületek nézeteit. 
 
2.6. Tereprendezési terv szükség szerint 

2.7.    Tereprendezési terv szükség szerint 
 
2.7. A végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú 
szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget 
ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával. 

2.8.    A végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú szelvényrajzzal 
és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 
rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával. 

 
2.8. Zártsorú vagy ikres beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján 
meghatározott alapsíkjának megadása, a csatlakozó épület állékonyságát biztosító 
technológia bemutatása. 

2.9.    Tartószerkezeti terv szükség szerint 
Ha szükséges, a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz rajzi munkarészeket: 
2.9.1.    alapozás, zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján 

meghatározott alapsíkjának megadása, 
2.9.2.    teherhordó falak és pillérek, 
2.9.3.    monolit és előre gyártott födémek és azok elemei, 
2.9.4.    szintek áthidalására szolgáló szerkezetek. 
Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezését, anyag- és színvilágát. 
 



2.9.    Tartószerkezeti terv szükség szerint 
Ha szükséges, a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz rajzi munkarészeket: 
2.9.1.    alapozás, zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján 

meghatározott alapsíkjának megadása, 
2.9.2.    teherhordó falak és pillérek, 
2.9.3.    monolit és előre gyártott födémek és azok elemei, 
2.9.4.    szintek áthidalására szolgáló szerkezetek. 
Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezését, anyag- és színvilágát. 
 
3. Környezeti állapotadat 
3.1. fotó, fotómontázs, 
3.2. utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb), 
3.3. látványterv, 
3.4. kilátási-rálátási terv, 
3.5. színterv, 
3.6. tömegvázlat, 
3.7. álcázási terv, 
3.8. egyéb dokumentum. 

3.    Környezeti állapotadat 

3.1.    fotó, fotómontázs, 
3.2.    utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb), 
3.3.    látványterv, 
3.4.    kilátási-rálátási terv, 
3.5.    színterv, 
3.6.    tömegvázlat, 
3.7.    álcázási terv, 
3.9.    egyéb dokumentum. 

4.    Számítás 

A számítás szöveges és numerikus dokumentum, amelyben szükség szerint ábrák is 
szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, 
amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket 
tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbontású ábrák is elfogadhatóak. A számítás fejezetekre 
bontva, több dokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 
(szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3 méretűek). A számításoknak szürkeárnyalatosan 
nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. 
4.1.    Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 

szerinti számított építményérték 
4.2.    Épületmagasság-számítás 
4.3.    Telek beépítettségének számítása 
4.4.    Tartószerkezeti számítás szükség szerint 
4.5.    Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet 

hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott 
részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai 
számítás 



4.    Számítás 

A számítás szöveges és numerikus dokumentum, amelyben szükség szerint ábrák is 
szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, 
amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket 
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szerinti számított építményérték 
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4.3.    Telek beépítettségének számítása 
4.4.    Tartószerkezeti számítás szükség szerint 
4.5.    Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet 

hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott 
részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai 
számítás 

 
4. Igazolások 
Igazolás csak olyan formában nyújtható be, amelynek nyomtatási formátuma legfeljebb A4. 
Elektronikus igazolás csak olyan információtechnikai rendszerektől fogadható el, amely 
hiteles átadásának információtechnológiai feltételei fennállnak.  
4.1. Aláírólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel 
és aláírásukkal, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papír alapú 
formátumban, illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját 
nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján. 
4.2. Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal. 
4.3. Az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisból kiadott térképmásolat PDF formátumban. 
4.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok. 

5.    Igazolások 

Igazolás csak olyan formában nyújtható be, amelynek nyomtatási formátuma legfeljebb A4. 
Elektronikus igazolás csak olyan információtechnikai rendszerektől fogadható el, amely 
hiteles átadásának információtechnológiai feltételei fennállnak. 
5.1.    Aláírólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel 

és aláírásukkal, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papír 
alapú formátumban, illetve amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, 
úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott 
elektronikus űrlap útján. 

5.2.    Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal. 
5.3.    Földhivatali térképmásolat PDF formátumban. 
5.4.    A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok. 
 
 
5. Geotechnikai jelentés, a hatályos szabványokban előírt eljárások szerint vagy azzal 
egyenértékű módszer meghatározása szerint. 

6.1.    Geotechnikai jelentés kell: 



6.1.1.    a következő építményeknél: 

6.1.1.1.    a négy beépített szintnél nagyobb, 
6.1.1.2.    a 10 m-es épületmagasságnál magasabb, 
6.1.1.3.    az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű, 
6.1.1.4.    a 7 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas 

tartószerkezetű 
építmény esetén az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül, vagy ha az 
alapozás várható szintje a környező terepszint alatt 4 m-nél mélyebbre ér, továbbá 

6.1.2.    a következő esetekben: 
6.1.2.1.    jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél, 
6.1.2.2.    jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás- és 

barlangveszélyes, illetve alábányászott, valamint árvíz- és 
földrengésveszélyes területen, 

6.1.2.3.    ha egynél több szint kerül a terepszint alá, 
6.1.2.4.    5 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez 

(támfal) 

építési, fennmaradási engedélyezésekor. 

6.1.3.    Tartalmazza az építmény kialakításához szükséges geotechnikai állapotot, a tervezési 
fázisnak, a geotechnikai kategóriának, és az esetleges különleges körülményeknek 
(csúszás- és omlásveszélyes a terület, illetve a talajkörnyezet, alábányászottság, 
illetve barlangok miatt felszínmozgásoktól kell tartani, mocsaras, bel- és/vagy 
árvízveszélyes a terület, az altalaj térfogatváltozó, feltöltéses, agresszív vagy más 
ok miatt különösen kedvezőtlen) a figyelembevételével. 

 
6. Geodéziai felmérés szükség szerint.” 

7.    Geodéziai felmérés szükség szerint 
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