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Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 
Építésjogi és Hatósági F osztály 

Dauner Márton F osztályvezet  Úr részére 

 

A CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA A KÉRDÉSEKRE ÖSSZEGY JTÖTT VÁLASZAI  

 

Tisztelt Dauner Márton! 

 

Alábbiakban küldjük az összegy jtött és némileg moderált véleményeket, - kérdéseikkel kapcsolatosan. Szándékunk 
szerint, nem kívántuk összefoglalóan átfogalmazni az egyéni véleményeket, mert így sokkal érthet bben maradtak, nem 
vesztek el a gondolatok. 

Összefoglalásként el re szeretnénk jelezni, az irányt jónak tartjuk az építész társadalmi szerepének visszaszerzéséhez, 
de az épített környezet javulásához el bb szükség van a szakma letisztulására, amely már a szakmai és jogi érdekeket 
teljes mellszélességgel képviselni tudja a megbízói kör felé. Ennek csak els  lépését tettük meg, esélyt kaptunk ennek 
megteremtéséhez. A további szükséges lépések elengedhetetlenek, mint pl. díjak helyretétele, egyértelm , azonos 
logikájú, tiszta és egyszer , érthet , elfogadott építésszabályzás, települési és HÉSZ szabályok., a hatósági oldalon  ne 
kontraszelektált résztvev k, hanem partnerek álljanak, akik az épített környezet és a mérnöki tudás elkötelezettjei. Akik 
az építészetet társadalomformáló er nek tekintik és nem jogszabályi erd nek, egy olyan erd nek melyben a fától nem 
látni…. 
Nem szabályozza a kialakult helyzetet a jogszabály, mely szerint a hatósági dolgozók a 300 m2-es kategóriában 
tervezési tevékenységet folytathatnak-e? Hiszen, miután kikerült hatókörükb l ez a kategória, nem a hatáskörüknek 
tekintett, így tervezési folyamat során el nyben vannak, a közvetlen építési el írások azonnali miatt. 
Nem szabályozott az a helyzet, amikor a tervez  menet közben, építés közben veszíti el jogosultságát, tagsági viszonyát, 
tagsági viszonyának felfüggesztését kéri, vagy etikai eljárás miatt felfüggesztik, vagy saját maga szünteti meg. Mi 
történik a napló bejegyzésekkel, a használatba vételkor? 

1. Milyen Építtet i reakciókat váltott ki az új eljárás? Megértették-e, hogy bár az eljárás elvileg egyszer södött, a 
tervezési munka inkább több lett? Mennyire sikerül ezt érvényesíteni a tervezési díjakban? 

- El ször meglep dnek, aztán megértik. Többen átverve érzik magukat, nem általunk, más jött át a hírekb l. 

- A tervezési díjban kevésbé, mert bár kiviteli terv van el írva, a minimális követelmény (amit általában kérnek a 
tervez l) nagyjából az eng. tervvel azonos, tehát nem lehet érte többet kérni. 

- Az építtet i reakciók többnyire negatívak. Kevésbé hatja meg az építtet t az egyszer södött eljárás. A tervez i 
költségek emelkedése  az építtet t meglepi. Eddig is nehéz volt elfogadtatni, egy tervez  számára korrektnek t  
díjazást. Most, amikor a geodéta, gépész tervez , elektromos tervez , statikus tervez  díját, valamint egy költségvetés 
készítési díjat is közlök az építtet vel, a többsége felszisszen. Volt, aki fölállt - Átgondolom. - mondta és örökre 
távozott.  
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- A CSÓK -os megbízók esetünkben kispénz ek. Az átmeneti id szak okozott kellemetlenséget, ahol a megbízás és 
tervezés 2016 júliusa el tt indult.  
A tervezési díjban így nagyon kevéssé sikerült (egyel re) érvényesíteni.  
 
- Ez rossz kérdés. Nincs olyan építtet , aki évente épít új házat, ismeri, tudja, hogy milyen volt az el  eljárás.  
Az elv, hogy egy laptop mell l is bejelenthet  az építési szándék akkor jó, ha az építtet  mellett ott ül az építész is, 
mivel a bejelentést egyedül nem lehet megtenni az elvárások szerint. A tervezési díjakban a többlet munka díját 
semennyire sem sikerült érvényesíteni. Az építés szempontjából feleslegesnek ítélt munkarészeket nem lehet 
megfizettetni az építtet kkel, azonban a bejelentéshez ezeket is fel kell tölteni. Magyarán a bürokráciacsökkentés 
ebben az esetben nem érvényesül. 
 
- Hosszú tárgyalást és el készítést igényel. A megbízók erre nincsenek felkészülve, nem szokták ezt az alaposságot. 

2. Mennyiben zavart bele az elmúlt 1 évben történt többszöri jogszabály változás a tervezési folyamatba? 

- Rengeteg id t vitt-visz el a jogszabályok kibogarászása, rettent en zavaróak a bizonytalanságok. Megbízó el tt 
nehezebb hitelesnek lenni, ha nem tudunk biztosat. 

- Megzavarta. Még most is eltér en értelmezik a gépészek és elektromos tervez k a rendszerterv megfogalmazást. 

- Számomra a dokumentáció változása nem jelentett problémát, nehezebb a megbízó felé közvetíteni a több 
munkáért járó nagyobb összeg igényét. 

- Az építtet knek nincs összehasonlítási alapjuk. k csak azt látják, hogy készülnek olyan tervlapok, 
tervrészletek, amelyeket nem tartanak szükségesnek, s t inkább anyagi szempontból károsnak ítélnek meg. Pl. 
EOV koordinátákkal meghatározni a telek és az épület sarokpontjait egy családi ház nagyságú épületnél, kialakult 
építési területen több mint felesleges.  
Családi ház szintjén egy jó engedélyezési terv hasonlóan kimunkált volt, mint a kiviteli, hiszen legtöbbször eddig is az 
engedélyes tervb l épített a kivitelez . Bonyolultabb csomópontról eddig is készült részletraj.  
Utcakép? Mennyiben érdekli ez az építtet t? Ha bejelentem az építési szándékot, mit tud tenni a f építész vagy az 
építéshatóság, ha úgy ítélik meg, hogy nem teljesül az illeszkedés?  
 
- A szabályok változása nagyon megnehezítette a munkánkat, és a határozott fellépést a megbízó felé. eddig is 
küzdöttünk a felesleges rossz résztvev  szerepével, de most nekünk kell meggy zni a megbízót, a jogszabályok 
szándékáról. A megbízókat nem érdekli a jogszabály, nem is olvassák, alapvet en tájékozatlanok. 

3. Mennyire egyértelm  a számotokra és az Építtet  számára a készítend  tervdokumentáció tartalma? 

- Érthet  a MÉK összeállítás. Furcsa az új pont, a koordináták feltüntetése. 

- Egyértelm . 

- Mint mindenki, a tervdokumentációkat „sablon” segítségével készíti. Minden jogszabályváltozáskor át kell dolgozni 
a sablont, ami rengeteg id t és energiát követel meg. S t, a jogszabályváltozásokat folyamatosan követni kell, azok 
értelmezése és gyakorlatba való átültetésére rengeteg id t kell szánni. Továbbra is ott tartunk, hogy a tervezést 
követ  dokumentum összeállításra fordított id  és energia nincs arányban a tervezésre fordítottal. A tervez t 
továbbra is arra sarkalja, hogy miután „kitalálta” a házat, a dokumentációt már mással készíttesse el. Emiatt a terv 
építészeti értéke gyakran el sem éri az elvárt szintet.  

- Az építtet  nem értette eddig sem miért készítünk ilyen sok dokumentumot, csak a végén szembesült a 
tényleges munka mennyiségével. Egyel re nem érzékelhet  az építtet i öröm, hogy alaposabb, részletesebb tervet 
kap. Talán fél, hogy nem tud olyan mértékig az építés folyamatába bele avatkozni, mint eddig. („azt építek a saját 
telkemen, amit akarok !”- szindróma) 

4. Mennyire segít készek, mennyire partnerek a f építészek az adott tervezési területre vonatkozó beépítési 
paraméterekkel, szabályozási el írásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásban? 

- Abszolút segít készek. 
 



- A segít készséggel nincs baj, az egyeztetések sikeresek. 
 
- Nincs rossz tapasztalatom. 
 
- Nem a f építésznek kell adatot szolgáltatni a beépítési paraméterekr l, szabályozási el írásokról. Ezeket az adatokat 
közhitelesen a település honlapjáról kell leolvasni. A f építész az illeszkedéssel foglalkozzon.  
Ha már be van jelentve az építési szándék és épül a ház, hogy érvényesül a f építész munkája, a tervezés el tt 
„elhangzott” elvárásai? Ahol nincs f építész, ott kivel kell egyeztetni?  
A HÉSZ egyértelm sítése érdekében azonnali intézkedésre van szükség. A túlbonyolított, szinte már telkenként 
újabb és újabb el írást tartalmazó HÉSZ-t le kell egyszer síteni annyira, hogy azt még a laikus építtet  is megértse, 
hiszen az nem az alkotójának készül.  
A HÉSZ felülvizsgálatánál meg kell követelni azt, hogy az reális, betartható el írásokat tartalmazzon. A 
meglév , kialakult helyzetb l kell kiindulnia, s csak olyat el irányozni, melynek betartására van esély (pl. 40-50 %-os 
beépítés  területre ne írjon 30 %-ot).  
 
- Kissé nehezen indult be, de ha a tervez  alapos, segít készek. 

5. Melyek az e-napló kezelésével kapcsolatos felhasználói tapasztalatok? 

- Kevés a tapasztalatom, használható, kissé fapados. 

- Nehéz, m szaki ellen rként ( az építtet  nevében ) az e-napló kezelés területén hiányos ismeretekkel 
rendelkez  felel s m szaki vezet kkel együtt dolgozni. 

- Probléma, hogy ki töltse fel, ki adjon meghatalmazást kinek, ez nem egyértelm , és hosszabbá teszi az eljárást. De 
kaptunk elektronikus segítséget. Jobb lenne ennek az útját egyértelm síteni. 

- Mivel gyakorlatilag az építtet  ügyfélkapus belépése után a tervez  végzi el a konkrét bejelentést, így már sikerül 
gyorsan és hibamentesen letudni az aktust. Ebb l következik, hogy felesleges a bejelentés folyamatában átpasszolni a 
labdát a tervez nek, hogy töltse fel a tervet. Ha elhiszi a jogalkotó, hogy az építtet  képes megtenni a bejelentést, 
akkor töltse is fel a dokumentációkat is, ne iktassunk be egy vargabet t! A mostani egy építtet i adatfeltöltés mellett 
meg lehessen adni az építtet i társ adatait is. 

6. Mennyire érti, fogadja el az Építtet  a tervez i m vezetés szükségességét? Mennyire m ködik a tervez i m vezetés a 
gyakorlatban, mennyire partner benne az Építtet  és a kivitelez ? Sikerül-e érvényesíteni a jogszabályban említett 6 
alkalomra vonatkozó díjat? 

- Változó. Ha jól emlékszem, az el írt díj nem a minimum, hanem a plafon... 

- Nehéz megmagyarázni az építtet knek, hogy például m szaki ellen r alkalmazása esetén miért kell még tervez i 
vezetés is. ( Milyen díjazást alkalmazol, ha tervez i m vezet  és m szaki ellen r is vagy ? A kett t együtt a 

jogszabály nem zárja ki, csak az e-naplóban kell különbséget tenned, hogy éppen milyen min ségemben voltál az 
építkezésen.) 

- Nagy meglepetés, hogy a bank a szerz dés kötéshez bekérte a tervez i m vezet i szerz dést, így az egyértelm  volt 
a megbízó számára. Érvényesítettük a 6 alkalomra vonatkozó minimál díjat. (Milyen jó lenne, ha volna a 
tervezésre vonatkozóan is minimál díjszabás, és a választást nem az ár, hanem az építészeti min ség és bizalom 
dönthetné el.) 

- Eddig is követtük az építési folyamatot, csak most már dokumentáltan. S t, ha elmulasztjuk, akkor még 
bírsággal is sújtva leszünk. Ergo, semmi értelme, ez csak növelte bürokráciát és az építkezéseket terhel  költségeket. 
Hiába rögzített a szerz désben a tervezett 6 alkalom id pontja, a naplóból értesülünk az építés stádiumáról. Ha nem 
megyek utána, akkor csak azoktól a kivitelez kt l kapok telefonos értesítést, akivel sikerült ilyen kapcsolatot 
kialakítani. k azok, akik rájöttek, hogy az építési folyamat elején célszer  a minél többszöri m vezetéssel megel zni 
a kivitelezési hibákat, az építtet  által kért „minimális” tervt l való eltéréseket. Mindezek alapján messze nincs 
arányban tervez i m vezetés díja az elvégzett munka értékével. A szerepkörök kiosztása sem egyértelm . Sajnos a 
legtöbbször az els  alkalom dokumentálásakor szembesülök azzal, hogy nem kaptam erre jogosultságot. Ezt miért kell 
külön kezdeményezni? 
Ha a bejelentésnél rögzítésre kerül a tervez , akkor a tervez i m vezetéshez szükséges szerepkiosztásnak is 
automatikusnak kell lennie. A tervez i m vezetés feladatának átadását másik személynek meg kell tiltani, különben 
elveszíti jelent ségét. 



 
- A díja nem magas, mégis egy költségnövelésnek érzik, s t nem is értik, mi a szerepe. Nehéz elfogadtatni. 

7. Van-e tapasztalat arról, hogy hogyan viszonyulnak az egyéb hatóságok, a bankok az új rendszerhez? Kérnek-e olyan 
dokumentumokat, terveket a pénzintézetek, amikr l nem szól a jogszabály? 

- Nagyon rossz, hogy az építési hatósággal, vagy az építésfelügyelettel (aki majd büntet) nem lehet egyeztetni. 
Bizonytalan helyzetekben senki nem segíti a tervez  döntését. Miért kell a tervez  felel s legyen jogszabályi 
bizonytalanságok, többféle értelmezés miatt?! 

-El fordult, hogy ami a  szegedi bankfióknak elég volt, azt Budapesten kevésnek találták.  ( Pld. az e-napló összes 
oldalának másolatát kérték, mindenki bejegyzésével.)  
 
- A bankokkal vannak elképeszt en rossz tapasztalok ismer s megbízóknál. Érthet  ok nélkül 6 hónapon át 
hitegették a megbízót, mire szerz dést kötöttek, így gyakorlatilag tél lett, mire folytathatták a megkezdett, csókos 
 banki finanszírozásra váró építkezést. Ezzel hihetetlen kárt okoztak a családnak, és CSÓK-os projektnek egyaránt. Az 
építtet  szinte hetente jelezte a panaszirodába, de így is fél évbe telt. (Erste bank) 
 
- Legtöbbször az a kérésük, hogy az e-naplóból töltsem le azokat a dokumentumokat, melyek szükségesek az 
ügyintézéshez. Eleinte a különböz  számok, jelentések, kódok megfejtése volt a legnehezebb, nem beszélve a 
szerepkörök kiosztásáról, az egy vagy két építtet  kérdésér l.  
Eddig mindig elfogadták azokat a dokumentumokat, melyeket átadtam. 
 
- Inkább az építésfelügyelet részér l tapasztalható az, hogy a jogszabálytól eltér  dokumentumokat kér. Ez az ellen r 
szakmai felkészületlensége miatt történik meg, különösen a könny szerkezetes épület esetében.    

8. Mi a vélemény arról, hogy az új eljárás milyen hatással van az építési min ségre, az épített környezetre? Mi a 
vélemény az egész eljárásról? 

- Utólag korrigálni valamit, ami nem felel meg, mindig nehezebb. 

- Ez az új eljárás látványos hatással nincs az építés min ségének javulására. A min séget a felkészült, 
lelkiismeretes kivitelez  és egy határozott, a tervszer séget, technológiát, a betervezett anyagokat valamint a min ségi 
munkát megkövetel  m szaki ellen r biztosíthatja. 

- Szerintem a végeredmény még nem látszik. Az nagyon jó, hogy kiviteli tervet kell feltölteni. Érzékelhet , hogy a a 
kivitelezésben jelentkezik szakember hiány. Árfelhajtó ez is és a minimálbér emelkedése is, de még mindig pozitív az 
összkép.  
Érezhet en sokkal nagyobb a felel ssége az építésznek-ez jó lenne, ha érvényesíteni lehetne a tervezési díjban-ez 
nem, vagy nehezen megy. Nagyon jó irányú az elmozdulás a szakmában, de tovább kéne lépni. Legnagyobb 
el relépés a minimál díjszabás lenne.  
 
- Az eljárás az építési (kivitelezési) min séget nem befolyásolja, nem befolyásolhatja. Egy utcaképt l, egy 
elektromos és gépész m leírástól (épület m szaki berendezéseinek rendszertervét l), egy (EOV koordinátás) kit zési 
helyszínrajztól, egy árazatlan költségvetési kiírástól nem lesz jobb az építés min sége, s t az erre fordított id  még 
csökkenti is az érdemi tervezésre fordíthatót.  
Továbbra sem akadályozza meg azt, hogy jogosultsággal rendelkez k nevében végezzenek tervezési munkákat.  
A kötelez vé tett tartószerkezeti tervekkel megnövelték azoknak az eseteknek a számát, ahol a statikus végzettség ek 
munkához jutottak, ezzel szemben miért nem csökkentették a statikusok építésztervez i jogosultságát? Miközben 
az építészképzésnek nem elhanyagolható része a statikai tudásanyag megszerzése, az építész miért nem kapott 
jogosultságot ezen kategóriában, ezen munkarész elkészítésére?   
A 300 négyzetméter hasznos alapterület  lakóépületek min sége nagymértékben attól függ, hogy milyen 
kvalitású építész tervezi meg. A statikusok E2 kategóriába sorolása nagyon súlyos hiba volt, mivel az építészeti 
tervezés tananyag mennyisége, részletessége el sem éri az építész alapképzésben el írtakat.   
A kötelez vé tett „épület m szaki berendezéseinek rendszerterv”-ének elkészítésére nincs elegend  szakember, illetve 
abszolút nincs arányban a tervfejezet megnevezése a feladattal. Ha kiviteli terv szinten kell elkészíteni ezt a 
tervfejezetet, akkor annak költsége és munkaideje meghaladja a többi tervfejezetre szántat.  
Ez utóbbi eset indokolja legf képp azt, hogy ismét be kell vezetni az alapeset fogalmát.  
Ha a jogszabályalkotó szándékát figyelembe vesszük, akkor bürokrácia- és a költségcsökkentés, az eljárás 
egyszer sítése érdekében a bejelentésnél csak azokat a dokumentumokat és olyan részletezettségben kidolgozva 
kelljen feltölteni, melyek elegend ek a bejelentett építési szándék egyértelm  megértéséhez. A tervez i 



vezetésnek legyen része azoknak a tervrészleteknek a kés bbi feltöltése, melyek szükségesek a szakszer  
kivitelezéshez.  
Nincs szükség jogszabályban meghatározni a minimális tervtartalmat. 
Ezzel szemben jogosultságot kell adni minden hatóságnak és a f építésznek, hogy a dokumentumok vizsgálata alapján, 
szükség esetén eljárást indítson, abban döntést hozzon. A hallgatással való tudomásulvétel jelentse azt, hogy a 
bejelentett építési szándék nem szabályellenes. Minden más esetben, adathiányos bejelentés esetén, az érintetteknek 
kötelességük legyen intézkedniük a 15 nap alatt. Az építésügyi eljárásban legyen lehet sége a f építésznek az 
illeszkedésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre kötelezni az építtet t. Az eljárás megindításával 
elkerülhet  lenne az építés közbeni ellen rzéseknél felderített hibák miatt visszabontási, átalakítási kötelezések. 
A 300 négyzetméteres, nem lakóépület rendeltetés  épületekre is ki kell terjeszteni a bejelentéses eljárást.       
 
- Az eljárásrend logikája jó irány. A koncepciót ki kell terjeszteni, más tervezési feladatokra, de csak akkor, ha a 
tervezési díjak a helyükre kerülnek. A nagy tervez i/polgári felel sséghez, komoly tehervisel  tervez k és tervez  
irodák szükségesek, amit a jelenlegi díjak társadalomban elfogadott/ érvényesíthet  alacsony szintjén nem lehet 
megteremteni.  Hosszú távon, az Uniós versenyképességünk is ezen múlik. Addig csak próbaként m ködhet. A 
vegyes szabályozás nem szerencsés.  

- Én jónak tartom az irányt, tudva, hogy minden változás az elején nehéz, de a kés bbi eredmény kárpótol. Az 
eredmény szerintem az lesz, hogy koncentrálódik a szétszórt építész társadalom tervez  irodákba. És ezzel 
lehet majd a világpiacra kilépni.  

- A 300 m2 alatti egyszer sített eljárás: terveztünk már néhány ilyen házat, és talán az volna a legfontosabb, ha 
egy biztonsági elem bekerülne a szabályozásba. Az építtet ket (és tegyük hozzá a tervez ket is) aggasztja a 
kockázat, hogy a tervezés kontroll nélkül maradt a hatóság kivonulásával. Lehet ségként biztosítani kéne 
(pl.:véleményezési eljárás) az elkészült tervek OTÉK és SZÉSZ szempontú ellen rzését. A kötelez  
felel sségbiztosítás nem nyugtatja meg építtet t. 

Kamarai vélemény: 

- Célszer  lenne e-napló és ÉTDR-hozzáférést adni a Kamaráknak. A folyamatok figyelemmel kísérése 
érdekében.  

- Kaptunk a hatóságoktól (tavaly az építési hatóságoktól, idén a járásoktól) a bejelentésekr l szóló tájékoztató 
leveleket, de semmilyen feladatunk nincs vele, azon kívül, hogy értékes id t és energiát veszítünk azzal, hogy 
érkeztetjük és iktatjuk. Ha problémát észleltünk és jeleztük a hatósági ügyintéz nek, eddig annyival elintézte a dolgot, 
hogy biztosan elírás történt, de  ezen már nem változtat. Legyen vele konkrét feladatunk (szakmai, min ségi 
véleményezés stb.), különben csak egy hatalmas teher számunkra. 

- Továbbra is javasoljuk, hogy az építtet  dönthesse el, egyszer  bejelentést vagy építési engedélyezési eljárást 
szeretne-e. Legalább az „átszoktatás” id szakában. 

Szeged, 2017. január 31. 

Tisztelettel:  

Schulcz Péter 
Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke 

 


