
ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK 

a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet alkalmazásával kapcsolatban 

 

A Kamara a Kamarai törvényben rögzített feladatai alól nem bújhat ki: biztosítania kell az 
építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítését, egyúttal a 
megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében. 

A 456-os kormányrendelet alkalmazásával az állam lemondott egy közfeladatról, a rendelet 
pongyola és sok esetben köznyelvi szóhasználata a fogyasztót (építtetőt, tervezőt, 
kivitelezőt, helyi közösséget) kiszolgáltatva magára hagyja. Ez önmagában sem szerencsés, 
de az a gondolat, hogy kötelező tervezői művezetéssel az építész és a mérnök kamara tagjai 
ezt a generális felelősséggel járó szerepet önként át akarják venni, egy ilyen rosszul 
szabályozott környezetben több mint veszélyes. A Kamarák tagjai számára világossá kell 
tenni, hogy milyen érdekkörben, milyen felelősséget, milyen formában vállalnak magukra a 
rendelet által felületesen szabályozott eljárásban. 

A helyi közösségek önrendelkezési jogának vonatkozásában nem megkerülhető helyi építési 
szabályzatok (HÉSZ), és a településkép védelme érdekében létrejött tervbírálati rendszer. 

 A településkép védelme érdekében legyen kötelező a 456-os rendelet alkalmazási 
körében az Étv. 6/A. § előírását teljes körűen betartani, tehát ahol ennek rendeleti 
feltételei megvannak, ott a településképi bejelentési eljárást lefolytatni. A helyi támogató 
véleményt az ÉTDR-en való bejelentéshez be kell csatolni, ami az elejét venné az 
illeszkedés tárgyában indított kereseteknek. Ehhez az Étv. 30/D.§ (1) bekezdésben az 
egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek eljárását fel kell sorolni az alábbi módon: 

 “Étv. 30/D. § (1) Települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) 
polgármestere, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a főpolgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le - e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben és módon - hatósági engedélyhez vagy a 33/A. § 
szerinti bejelentéshez nem kötött tevékenységek, az egyszerű bejelentéshez kötött 
lakóépületek, a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.”  

Fontos megállapítani, hogy a településképi vélemény vagy bejelentés az építtetőt, a 
tervezőt, és a kivitelezőt is védi „a nekem nem tetszik, nem illeszkedik” típusú szomszéd 
által indított polgári perektől. 

 A településkép, és a fogyasztók védelme érdekében a település szerkezeti tervek 
integritását ne lehessen egyéni érdekek mentén a közösség kárára szétrobbantani. A HÉSZ 
terület felhasználási egységre, lakásszámra, gépjármű elhelyezésre, bruttó szintterületre, 
zöldfelületre vonatkozó előírásait ne lehessen figyelmen kívül hagyni. Ennek betartatása 
egy későbbi fennmaradási továbbépítési engedélyezésnél az új tulajdonost, jogosultat 
vagy zálogjog birtokost is megvédhet a bontási kötelezettségtől. 



 HÉSZ régészeti lelőhelyet érintő építkezés esetén az örökségvédelmi hivatalt is értesíteni 
kelljen, illetve jóváhagyását előzetesen be kelljen szerezni. 

 Az Étv. 32.§ (11) bekezdésbe be kell venni az egyszerű bejelentési dokumentáció 
szóösszetételt, mert addig ez a dokumentáció nem tekinthető építészeti műszaki 
dokumentációnak, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásai nem, vagy csak 
korlátozottan alkalmazhatók. Ebben a helyzetben eszköztelen a kamara, továbbmenve a 
266-os 15. §-t  is módosítani kell, mert az egyszerű bejelentés most tervezői jogosultság 
nélkül is végezhető.  

 A 191-es rendelet 22.§ (1) bekezdésbe be kell venni az egyszerű bejelentési 
dokumentáció szóösszetételt. Csak így biztosítható, hogy építési tevékenységet, építési 
naplót nyitni kizárólag a 191-es rendelkezései szerint lehet, vagyis a bejelentési 
dokumentáció egy szimpla költségvetéssel nem képezheti kivitelezés alapját. E 
módosítással külön szöveges magyarázat nélkül tisztázott a bejelentés alapján épülő 
lakóépületek megvalósításában részt vevő szereplők jogköre, felelősségvállalásuk 
mértéke. 

 A leírt módosítások átvezetése nélkül teljesen felesleges a 456-os kormányrendelet 1. 
mellékletének részletein tanakodni. A DDÉK fórumot szervezett az építési hatóságokkal, 
aminek tanulságait, a felvetett kérdésekkel kapcsolatos dilemmákat, és a rendelet 
pontatlanságait táblázatos mellékletben foglalta össze. Világosan látszik, hogy e rendelet 
alkalmazása során nem születik hatósági döntés, csak ügyfélértesítés, így az ügy hatósági 
címzettje abban érdekelt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt értesítse az 
építésfelügyeletet és tájékoztassa a bejelentőt  a jogkövetkezményekről. A bejelentésben 
szereplő információk mellékesek  számára, mert maximum a tájékoztatás elmaradásáért, 
vonható felelősségre. A dokumentáció tartalmi helyességéért kizárólag a bejelentő felel, 
ám ez az ellenőrizetlenség számos komoly jogi és anyagi következménnyel járó probléma 
forrása lehet. 

A 456-os modell alapvető hiányosságai: 

 A tervezői nyilatkozat tartalmi követelményeit meg kell határozni. A tervező felelőssége 
legyen véges, és maradjon a saját tevékenységi körben. El kell dönteni, hogy a 456-os 
modellben a bejelentési dokumentáció egy önmagában zárt, befejezett anyag, vagy 
például  

- a tervező által a 191-es 22. §-ának, és az 1. mellékletének megfelelő műszaki 
tartalommal elkészített kiviteli terv kivonatolt verziója. Ebben az esetben a tervező 
már felelősséggel nyilatkozhat, és az építtető, illetve a kivitelező kölcsönösen 
tisztázott műszaki paraméterek mellett kezdheti meg a munkát 15 nap múlva. 

- a bejelentést követően kezdődik a tényleges tervezés és valóban minden szereplő 
számára folyamatos bejelentés módosításokkal halad előre az építkezés, ezzel a 
szerencsére bízva a befejezést. Ez jogi, finanszírozási, szakmai nonszensz, a piaci 
szereplők, pl.: pénzintézetek, biztosító társaságok stb. nem fognak ilyen projekteket 
támogatni, központi költségvetési források megfelelő hasznosulásáról nem is 
beszélve. E megoldás esetén az egyszerűsített bejelentési dokumentáció a polgári 
törvénykönyv tervezési szerződésre vonatkozó (2) bekezdését sem elégíti ki: 



“tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű 
megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.” 

 Tervezői és megrendelői aláírások kérdésében, a jogosulatlan tervezés, a tervezői 
beleegyezés nélkül beadott dokumentációk, kivédésére más meglévő eszközöket kell 
alkalmazni. (tervezői szerződés, tervező értesítése a bejelentésről stb.) Az előírás az 
elektronikus rendszer szemléletével szembe megy, felesleges adminisztrációs terheket ró 
a bejelentés szereplőire, a több darabban másolt nyomtatott példányokat eredményez 
érdemi jogi védelem nélkül. A DDÉK- által szervezett fórumon mind hatósági mind 
tervezői oldalról nehezményezték ezen rendszer vissza hozatalát. 

 Az egyszerűsített bejelentési dokumentációtól való eltérést definiálni kell, ellenkező 
esetben a terv és a műszaki leírás minimálisnál is kevesebb információtartalommal, és 
szakszerűséggel fog bírni. Ez a jogbiztonságot is sért, mert nem tudható, hogy egy 
építésfelügyeleti ellenőrzés mikortól ítéli szabálytalannak az építkezést. A fennmaradási 
továbbépítési engedély már közigazgatási eljárást von magával. 

 Építésügyi fogalmak és értelmezési körük legyen azonos minden azokat meghivatkozó 
rendeletben. Az új lakóépület, lakás, lakóépület fogalmát másképp vagy sehogy nem 
definiálta, vagy mást ért alatta a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (CSOK) mást az OTÉK 
megint mást a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. Ebből számos anomália ered, pl. az egy 
ütemben megvalósuló, de melléképületként álló garázs, vagy nyári konyha építése 
engedély köteles-e? A CSOK alapján új lakás a meglévő épület tetőterének beépítése, az 
emeletráépítés, bővítés is, de ezekhez építési engedély kell. Eközben az Étv. hatálya alá 
tartozó rendeletekben nem pontosan definiált új lakóépületre elég a bejelentés.  

 Az új 300 m2 -es lakóépületet szintszám és lakásszám szerint is definiálni kell. Ezzel 
egyidejűleg a 191-es 22. §-ban szereplő fogalommal lehetne szinkronba hozni és az ott 
alapesetként szereplő szintterület helyett a hasznos alapterület fogalmát használni, 
továbbá 3 építményszintben, és egy lakásban maximálni. 

 Legyen egyértelmű és egységes az épülettel összefüggő terepalakítás mértéke. Jelen 
állapot szerint 1,00 m-t meghaladó változtatás engedélyköteles, miközben a rajta (benne) 
álló épületet elég bejelenteni, Az 1.0m-t meghaladó terepalakítást igénylő épületeknek 
továbbra is engedély kötelesnek kellene lenni. 

Energiahatékonyság alapterület és lakáspolitikai célok: 

 A közművekre, közműellátottságra vonatkozó OTÉK 8.§ elavult. A megújuló energiákat 
részben vagy teljesen hasznosító, esetleg korszerű, környezetvédelmi okokból szennyvíz 
és csapadékvíz kezelő berendezéseket használó lakóépületek e fogalom alkalmazási 
körében részlegesen közművesítettek, és maximum komfortosak, így a CSOK rendelet 
ezen épületeket akaratán kívül hátrányba hozza, a hagyományos épületekhez képest. 
(Megjegyzés: az újabb módosítás már nem is teszi kötelezővé az összkomfortot) 

 Alapterület kérdésében mást tekint hasznos alapterületnek a CSOK mást az OTÉK. Ebben 
az esetben a CSOK a garázs és a pinceszinti helyiségeket a lakás hasznos alapterületébe 
nem számítja be. Ez értelmezési vitákat gerjeszt. Az egyszerű belejelentési dokumentáció 
helyiséglistája az OTÉK szabályai szerinti hasznos alapterületű épületről szól, ahogy az 



ügyfélértesítés is tartalmazza. Támogatási igény esetén a hitelt folyósító ettől eltérő 
hasznos alapterületű épületre jegyez be zálogot. A lejtős terepen részben alápincézett 
épületek esetén a pénzintézet egyedi hatósági állásfoglalást kérhet, ami felesleges plusz 
munkával jár, nem beszélve az ügyfélről, aki, ha emiatt kikerül a támogatottsági körből, új 
bejelentést kell tegyen.  

 A CSOK korábbi változatában helyesen, többlet pénz járt az energia hatékonyabb a 
7/2006 TNM rendelet szerint épületekért, most, elegendő, ha az alapeset kategóriáját 
elérik. Legjobb esetben 2017 tavaszára kapnak hatósági bizonyítványt az első 
bejelentéssel épült házak melyek közül szinte mindben lesz CSOK-os közpénz. 2017. 
december 31-én vált a rendelet, szigorúbb üzemmódba, miért jó, ha fél év használat után 
ezek az épületek elavultak lesznek? (Megjegyzés: az újabb módosítás már egyáltalán nem 
teszi kötelezővé az energetikai előírások betartását) 

 Végezetül fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakszerűtlen és egyeztetetlen rendeletek 
utólagos javítgatása (sok jogi, anyagi, értékvédelmi gondja mellett) gátja lesz a 
kormányzat eredeti szándékának, az építés hatósági eljárások egyszerűsítésének. 
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