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„7.  § E  rendeletnek a  XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális 
fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 96/2017. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. r.) módosított 1.  § (1)  bekezdését a  Mód. r. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „10622/9 helyrajzi számú ingatlanon” szövegrész helyébe a „10622/9 és 
8712/2 helyrajzi számú ingatlanokon” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű 
bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő 
kiterjesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány 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. § (1) A  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű 
bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység]
„c) a  300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az  építtető 
természetes személy, az  építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az  így megépült új 
lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére 
irányuló építési tevékenység, amennyiben az  építtető természetes személy és az  építési tevékenységet saját 
lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.”

 (2) Az R. 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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) a  bejelentés mellékleteként az  építész tervező által az  elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább 
az 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF/A formátumban,
b) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele,
c) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése, valamint
d) 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető 
teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az  építési 
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.”
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2. §  Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az  egyszerű bejelentés az  1.  § (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja alapján történt, de a  bejelentő 
nem felel meg az ott leírt feltételeknek, az építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy 
bejelentése alapján nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, és arról, hogy amennyiben 
mégis megkezdené, az építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó 
szabályokat fogja alkalmazni.”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha
a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik,
b) az  1.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén 
az elkészült lakóépület hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve, 
ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alá esik, vagy
c) az  1.  § (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem 
természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
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.”

4. §  Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű lakóépület 
esetében, amennyiben az  építtető személyében jogutódlás következik be, az  új építtetőnek is meg kell felelnie 
az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek. Az új építtetőnek haladéktalanul fel kell töltenie az egyszerű 
bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba az  1.  § (1a)  bekezdés d)  pontja szerinti 
nyilatkozatot.”

5. §  Az R. 6. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A hatósági bizonyítvány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl tartalmazza)
„f ) azt, hogy a  hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig az  1.  § (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja 
szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként 
a rendeltetésmódosítás jogszabályi feltételei fennállnak.”

6. §  Az R.
a) 5.  § (4)  bekezdésében az „engedélyt kell kérni” szövegrész helyébe az „engedélyt kell kérni, amennyiben 

az  építtető nem természetes személy és az  építési tevékenységet nem a  saját lakhatása céljából folytatja” 
szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés e) pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét, valamint” szöveg,
c) 1.  melléklet I.9.  pontjában az  „Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve” szövegrész helyébe 

az „Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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