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300 M2 ALATTI EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSSEL  ÉPITHETŐ LAKÓÉPÜLETEK  

ÉPÍTÉSE, BŐVITÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, SAJÁT LAKHATÁS ESETÉN 

TERVEZÉSI FOLYAMATÁBRA 
(a tájékoztató építtetők részére készült, a jogszabályi és szakmai nyelvezetet egyszerűsített formában közli) 

VÁZLATTERV 

• Alaprajzi vázlatok 

• Tömegkialakítás 

• Látványtervek 

• Településképi egyeztetés 

SZÜKSÉGES IDŐ: 15-30 nap 

EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSHEZ  SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 

• Építészeti munkarészek 

• Tartószerkezeti munkarészek (bizonyos esetben tartószerkezeti tervekkel) 

• Gépészeti és elektromos műszaki leírás (építész is elkészítheti) 

• Energetikai számítások 

SZÜKSÉGES IDŐ: 15-30 nap 

EZEK A DOKUMENTÁCIÓK KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE AZ ÉTDR-BE, LEHET KEZDENI HITELT/CSOKOT 
INTÉZNI, VALAMINT 16. NAPON KEZDENI AZ ÉPÍTKEZÉST. 

BŐVÍTETT, RÉSZLETES KIVITELI DOKUMENTÁCIÓ  

• Építészeti munkarészek 

• Statikai munkarészek 

• Árazatlan és árazott költségvetési kiírások 

• Anyagkiírás (építészet és statika munkanemekre) 

• Opcionális: gépészeti, elektromos kiviteli tervek, kertészeti terv, stb. 

SZÜKSÉGES IDŐ: 15-30 nap 

Ez a dokumentáció szükséges az építkezés megkezdésekor, a hőhídmentes és garantáltan a tervek 

szerint megvalósuló épülethez.    

Az egyszerűsíte! bejelentés dokumentációja nem tud kellően részletes lenni, egyszerűen fizikailag 

nem fér rá a tervlapokra a szükséges mennyiségű információ. Ez a dokumentáció szükséges az épít-

kezés megkezdésekor, a hőhídmentes és garantáltan a tervek szerint megvalósuló épülethez.    

TERVEZŐI MŰVEZETÉS (NEM KÖTELEZŐ, DE JAVASOLT) 
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300 M2 ALATTI EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSSEL  

ÉPITHETŐ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE, BŐVITÉSE, ÁTALAKÍTÁSA SAJÁT LAKHATÁS ESETÉN 

ÉPÍTTETŐI SEGÉDLET A TERVEZÉSI FOLYAMATHOZ 
(a tájékoztató építtetők részére készült, a jogszabályi és szakmai nyelvezetet egyszerűsített formában közli) 

 
 

EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ: 

Az építkezés megkezdéséhez szükséges munkarészeket tartalmazza. 

Az építtető által kerül feltöltésre az ÉTDR-be, és a feltöltéstől számított 16. 
napon a kivitelezés megkezdhető. 

LÁSD 3. OLDAL 

RÉSZLETES (BŐVÍTETT) KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 

Részletes tervek építészeti, statikai munkarészekkel, költségvetési kiírások-
kal. 

Ajánlott, de nem kötelező 

 

LÁSD 4. OLDAL 



A dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, annak részleges vagy teljes felhasználásához szerzői hozzájárulás szükséges. 

A dokumentáció a szerkesztés időpontjában hatályos jogszabályoknak és a szerző jogszabály-értelmezésének megfelelően készült. (2019.11.01.) 

www.komkel.hu           iroda@komkel.hu           facebook.com/komkel 

3 

 

EGYSZERŰSITETT BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 

ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZEK: 

• aláírólap tervjegyzékkel 

• Helyszínrajz 

• Eltérő szintek alaprajzai 

• Metszetek 

• Homlokzatok 

• Építésze� műszaki leírás 

 

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZEK: 

Amennyiben zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, 
emeltráépítés, monolit vasbeton szerkezet, vagy 5.4 métert vagy 
azt meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén kell 

• Alapozási tervek 

• Födémtervek 

• Tetőszerkezeti terv 

• Monolit vasbeton szerkezetek tervei 

• Acél szerkezetek tervei 

• Vashajlítási lista 

• Tartószerkezeti számítások és műszaki leírás 

Ha a fenti  határértékein belül marad az épület, az egyszerűsiíett 

bejelentéshez elegendő egy tartószerkezeti műszaki leírás is, 

melyet  az építész is elkészíthet (azonban ez nem javasolt.) 

 

GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS: 

Összefoglaló leírás a a vízellátásra, szennyvízre, csapadékvíz 
elvezetésre, gáz– és égéstermék, fűtési– és hűtési valamint 
légtechnikai rendszerekre. 

Összefoglaló leírás az épületvillamossági rendszerekre. 

Ezeket az építész is elkészítheti. 

Tehát nem szükséges terv szintű dokumentáció  

ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSOK: 

Előzetes épületenergeikai számítások, alternatív energiaellátás 
megvalósíthatósági elemzése. 

Ez a minimum követelmény. 
(MIT TARTALMAZ A RÉSZLETES KIVITELI TERV? LÁSD KÖVETKEZŐ OLDALON) 
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RÉSZLETES KIVITELEZÉSI TERV TARTALMA 

Ez a dokumentáció szükséges az építkezés megkezdésekor, a hőhídmentes és garantáltan a tervek szerint megvalósuló épülethez.    

Az egyszerűsíte! bejelentés dokumentációja nem tud kellően részletes lenni, egyszerűen fizikailag nem fér rá a tervlapokra a szükséges mennyiségű információ.  

ÉPITÉSZETI MUNKARÉSZ: 

• Tervek M=1:50 léptékben (fő– és válaszfal falazási 

tervek, hőszigetelési homlokzati tervek, lépcsőterv, 6-8 
db metszet, homlokzatok, alaprajzok, kitűzési rajz) 

• csomópontok jellemzően M=1:10 léptékben  

• Konszignációk, konszignációs listák (nyílászárók, asz-

talos és lakatosszerkezetek) 

• Műszaki leírás 

• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás építészeti 

munkanemekre (általában statikai munkanemekkel 
együtt készül) 

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ: 

Bizonyos esetekben (lásd 3. oldal) ez a munkarész a költség-

vetési kiírás kivételével a bejelentési dokumentációhoz már 

szükséges) 

• Alapozási tervek 

• Födémtervek 

• Tetőszerkezeti terv 

• Monolit vasbeton szerkezetek tervei 

• Acél szerkezetek tervei 

• Vashajlítási lista 

• Tartószerkezeti számítások és műszaki leírás 

• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás statikai mun-

kanemekre (általában építészeti munkanemekkel 
együtt készül) 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ 

(nagyon ritkán van értelme családi ház esetén): 

• Telken belüli épületvillamossági tervek (erős és gyen-

geáram) jellemzően M=1:50 léptékben 

• Műszaki leírás 

• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás épületvilla-

mossági munkanemekre 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ: 

Ez a dokumentáció ajánlo!, de egy normális gépész kivi-

telező enélkül is boldogul (helyiségenkén( hőigény szá-

mítás ado!), a szükséges konzultációkkal.  

• Telken belüli épületgépészeti tervek (víz, szennyvíz, 

gáz, fűtés, hűtés, szellőztetés) jellemzően M=1:50 
léptékben 

• Műszaki leírás 

• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás épületgépé-

szeti munkanemekre 


