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Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM rendelet (a továbbiakban: Engr) 5. sz. 
melléklete I. rész 11. pontja előírja, hogy az építési engedélyezési (bejelentési) terv (a 
továbbiakban: épengterv) 

- „az építésügyi hatósági döntés alapjául szolgáló, a tényállás tisztázásához szükséges, tervi, 
szöveges vagy számításokat tartalmazó dokumentumok, iratok meghatározott tartalmú – 
összessége” 

- „minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez, az 
engedélyezéshez, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges; (a dokumentáció 
egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a 
Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak)”.  

A Magyar Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 11.§ (2) c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, összhangban az Engr. előírásával, az épengterv mérnöki szakági 
tervfejezetei léptékét, kidolgozottságát, tartalmi követelményét az alábbiak szerint 
szabályozza.  

1.  Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete 

1.1  Az épengterv az írásban megkötött tervezési szerződésben megállapodott 
adatszolgáltatás alapján és tartalommal készül, figyelemmel az Engr előírásaira.  

1.2 Az épengterv szakági tervfejezete tartalma kiterjed mindarra a munkarészre, amely  
a) az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció előírt részét  (pl. szakági műszaki 

leírás) képezi és azt műszakilag megalapozottá, igazolttá teszi,  
b) az engedélyezési terv (tender, ill. kiviteli tervvé való) továbbfejlesztéséhez szükséges. 

1.3 Az épengterv szakági terve részei: 
a) tervrajzok, 
b) igazoló számítások, 
c) műszaki leírás. 

1.3.1 Az épengterv szakági tervfejezete rajzainak léptéke: 1 : 100 méretarányú, ha vonatkozó 
rendelet másképpen nem rendelkezik. Részletrajzok a megértéshez szükséges más léptékűek 
lehetnek. A szakági tervek esetenként belerajzolhatók más szakág tervébe, akár munkaközi 
terv felhasználásával. 

1.3.2 Az épengterv szakági terve tartalmazza a műszaki megoldást igazoló számításokat, 
figyelemmel a vonatkozó szabványok előírásaira. 

1.3.3 A szakági műszaki leírás a tervezett szakági megoldás jellemzőit tartalmazza. Készülhet  
a) a szakági épengterv-fejezet kiegészítő részeként, vagy  
b) önállóan, ha ez egyedül és műszakilag igazoltan megadja az építmény épengterv szintű 

szakági megoldásait, ezek követelményeit, leírását, jellemzőit.  
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A szakági műszaki leírás tartalmazzon minden olyan fontos jellemzőt, amelyet az épengterv 
műszaki igazolásához figyelembe vett a tervező, és amelyet a kivitelezés során érvényesíteni 
szükséges, így különösen: 

a) előírások megnevezését, 
b) a tervben figyelembe vett szakági követelményeket, 
c) a szakág tervezett rendszerei ismertetését, szükség szerint  a szerkezet típusát, 

szövegesen ismertethető adatait, anyagminőségeket,   
d) a számítási modell megjelölését, a műszaki igazoló számítások eredményeinek 

ismertetését.  
A műszaki leírás tartalmazzon figyelem-felhívást a kiviteli terv ellenőriztetési 
kötelezettségére, ha a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  9. § az építmény vonatkozásában ezt  
előírja. 

1.4 Ha az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció megegyezik a 290/2007. (X. 31.) 
Korm. rendelet 16.§ (3) bek. előírásának megfelelően a kivitelezési  dokumentációval, azaz 
külön kivitelezési dokumentáció nem készül, az egyesített épengterv/kiviteli minden olyan 
tervadatot tartalmaznia kell, amely az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31. §-ában előírt és a 
szakmai gyakorlat szerinti követelmények kielégítéséhez szükséges.  

Ajánlott, hogy ilyen esetben a tervező – a tervezői szerződés megkötésekor – tervezői 
művezetésre is (kapjon megbízást és) kössön szerződést.  

1.5 Az épengterv szakági tervfejezete elkészítéséhez szakági tervezési jogosultság szükséges. 

Az épengtervnek tartalmaznia kell szakági tervezői nyilatkozatot, a tervező kamarai azonosító 
számát, jogosultságának feltüntetését. 

1.6 Az épengterv szakágtól függő szabályait a melléklet tartalmazza. 

1.7 Az előzőek értelemszerűen vonatkoznak az Engr alapján egyéb eljárásokhoz szükséges 
(elvi engedélyezési, bontási) terv kidolgozásra és a benyújtásra kerülő dokumentációkra is.  

2.  Az építési engedélyezési (bejelentési) eljáráshoz szükséges dokumentáció  
2.1 Az építési engedélyezési (bejelentési) és más hatósági engedélyezési eljáráshoz a 
hatóságilag  előírt tartalmú dokumentációt kell benyújtani. 

2.2 Az épengtervet az 1. pont szerinti kidolgozottsággal kell elkészíteni abban az esetben is, 
ha annak csak egyes részeit (pl. műszaki leírást) kell az eljáráshoz dokumentálni. 

2.3 A tervezőnek a leszállításra kerülő tervrészeket alá kell írnia, pecsétjével ellátnia, 
feltüntetnie a jogosultsági kódjelét és kamarai azonosító számát. Ha a szakági terv ábrázolása 
más szakággal közös tervrajzon történik, ezt a szakági tervező is alá kell írja, mint a terv 
(megnevezett szakági) tervezője.  

3.  Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete 
dokumentálása, tervmegőrzési kötelezettség 
3.1 Ha a hatósági eljáráshoz csak az épengterv valamely részét kell benyújtani, a tervezőnek 
ebben az esetben is dokumentálnia kell  
- megbízójának, illetve az építtetőnek az 1. pontban részletezett tartalmú szakági építési 

engedélyezési (bejelentési) tervdokumentációt (tervfejezetet) a tervezési szerződése szerint, 
de legalább egy példányban, 

- az eljáráshoz szükséges dokumentációba becsatolva az épengterv műszakilag igazolt 
tartalmú, előírt részét (pl. szakági műszaki leírást, szakági megoldások megjelenítését társ-
szakág tervében, stb.). 



       

3.2 A szakági tervező meg kell, hogy őrizze az 1. pont szerinti tartalmú szakági 
tervdokumentációt, továbbá az elkészítéséhez kapott adatok (adatszolgáltató által aláírt) 
példányát a tervmegőrzésre előírt határidőig.  

4.   A szakági tervező szakmai kötelezettsége, felelőssége 
 4.1 A tervező felelős minden vonatkozó szakmai előírás és az általánosan elfogadott 
szakmai szabályok betartásáért. Köteles a társtervezőkkel egyeztetni, együttműködni. 

4.2 A tervező az e szabályzatban előírtak részleges, hiányos, illetve szakszerűtlen 
teljesítése esetén fegyelmi vétséget követ el. A tervező megbízója erre vonatkozó igénye 
esetén sem vállalkozhat a fentiektől kidolgozottságban, műszaki igazoltságban eltérő 
teljesítésre. 

4.3 A szabályzatban előírtak megsértése esetén etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezhető  
- az 1996. évi LVIII. törvény VII. fejezete és  
- a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 7.§-a  
előírása alapján. 

Ideiglenesen hatályba léptette:  
a 12/2008. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat alapján  

a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége. 
 
Melléklet:  
Szakágtól függő kiegészítés, előírás az építési engedélyezési (bejelentési) tervhez 

1.  Tartószerkezeti szakági tervfejezet: 
A tervnek tartalmaznia kell: 

1.1 Általános esetben: 
-  a tartószerkezeti rendszer tervét, feltüntetve az elemek azonosítási jelét, továbbá a 

kiosztásukat, szakági szempontból meghatározó méreteket (esetenként ábrázolható más 
szakág tervében), 

-  minden két beépített szintnél magasabb vagy 5,40 m-nél nagyobb födémfesztávú épület 
esetében a tartószerkezeti elemek jellemző kialakítását és főméreteit, továbbá az 
előregyártott elemeket meghatározó megnevezéseket és kiosztást. Nem szükséges önálló 
szakági tervben ábrázolni, ha társtervező tervén egyértelműen meghatározhatók, 

-  igazoló erőtani számításokat a hatályos nemzeti szabványokban foglaltak, vagy azzal 
legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint: (előírt esetben pl. a földrengés-vizsgálatra 
is kiterjedően). 

-  szakértői véleményt, amit jogosult szakértő készített 
 =  az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 50 évnél idősebb  

tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton stb.), 
=  az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges 

és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek 
megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is 
biztosító, tartószerkezeti megoldásokról, 

= bontási engedélyezési dokumentációhoz zárt sorú beépítés esetén különös tekintettel a 
szomszédos ingatlanokra és az azokon levő építmények állagvédelmére.   



       

1.2  Híd (aluljáró és felüljáró), alagút, tám- és bélésfalak engedélyezési terve: 
A 15/2000 (XI. 16.) KöViM számú rendelet 2. számú melléklete szerint. 

2. Épületgépészeti szakági tervfejezet: 
Az épületgépész tervező feladata: 
- a műszaki engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása,  
- a megvalósításához szükséges engedélyek és/vagy hozzájárulások megszerzésénél való 

közreműködés, beleértve az egyedi, illetve felmentési engedélyeket is.  

A tervnek tartalmaznia kell: 
-     a műszaki leírást tűzvédelmi fejezetéhez csatolva az épületgépészeti tervezés által érintett 

rendszerismertetéseket, számításokat,  
-     az épületgépészeti berendezések funkciósémáira,   kapcsolási vázlataira alapuló írásos 

rendszerismertetést a sémák, ill. vázlatok szükségszerű 1.100 léptékű mellékelésével,  
-     a jogszabályok (OTÉK, RRT, stb.) által megkívánt közműellátási adatok előzetes 

szakhatósági egyeztetéseken alapuló ismertetését,  
-    a létesítmény hőtechnikai-, energetikai-, épületfizikai méretezését 
-    az épületbe tervezett kémény(ek) méretezését,  
-    a műszaki leírás környezetvédelmi fejezetéhez csatolva az épületgépészeti tervezés által 

érintett rendszerismertetéseket  és műszaki számításokat  
-     az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek ismertetését,  
-     az engedélyezésben közreműködő szakhatóságok egyedi előírásait. 

3. Villamosmérnöki szakági tervfejezet:  

A tervnek tartalmaznia kell: 

3.1 Épületvillamossági műszaki leírást 
mely ismerteti az építményre vonatkozó, az építész szakági tervlapokat kiegészítő villamos 
vonatkozású információkat: 

 az épület villamos teljesítményigényének meghatározását a különböző fogyasztói 
csoportoknak megfelelő bontásban, 

 a villamos energiaellátás megoldását, a villamos hálózatra csatlakozás módját, 
 az elosztóhálózatok elvi kialakítását, az elosztó berendezések telepítési helyeit, 
 a mesterséges világítás megoldásait és minőségi jellemzőit, 
 az erőátviteli berendezéseket, 
 a gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos elvi 

megoldásokat, a gépészeti automatika (épület-felügyeleti) rendszereket, 
 az érintésvédelmi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi, valamint egyéb zavarvédelmi 

rendszerek elvi megoldásait, 
 az épület villamos berendezéseinek létesítési, védettségi előírásait, az elvi 

szerelésmódokat és lehetőségeket, 
 az épület gyengeáramú rendszereit, beleértve az információs-adatátviteli, a 

kommunikációs és a biztonságtechnikai rendszereket. 

3.2 Közműnyilatkozatot 
melyet a tervezési területet ellátó áramszolgáltató adott ki és a létesítmény 
teljesítményigényének kiszolgálására vonatkozó műszaki-gazdasági tájékoztatót vagy 



       

legalább az arra irányuló szándéknyilatkozatát tartalmazza. Nem szükséges áramszolgáltatói 
nyilatkozat, helyette elegendő a fogyasztói közüzemi szerződés, ha a létesítmény villamos 
energia igénye nem változik, vagy a fogyasztónak rendelkezésre álló teljesítménye fedezi a 
szükséges teljesítmény igényt.  

4. Geotechnikai szakági tervfejezet 

A geotechnikai előkészítő tevékenység eredményei alapján összeállított önálló tervfejezetben, 
geotechnikai szakvélemény vagy talajvizsgálati jelentés formájában, be kell mutatni az 
építmény talajkörnyezetének mindazon jellemzőit, melyek szükségesek  

- az építmény, illetve az építési tevékenység és a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások 
általános értékeléséhez,  

- az új építmény, illetve az épített és a természetes környezet állékonyságát biztosító 
teendők megállapításához és megvalósításához, 

- az új és a meglévő szerkezetek mechanikai alkalmasságát tartósan biztosító megoldások 
megtervezéséhez és kivitelezéséhez. 

A geotechnikai tervezési tevékenység eredményeként ismertetni kell    

- az épületek és mérnöki létesítmények alapozási és más földalatti szerkezeteinek, illetve a 
földből készülő szerkezetek terveit, a tartószerkezet, illetve a földmű tervének 
geotechnikai fejezeteként vagy önálló geotechnikai terv formájában,  

- a speciális geotechnikai szerkezetek és eljárások (pl. támszerkezetek, földalatti műtárgyak, 
alagutak, víztelenítések, talajjavítások, töltésalapozások stb.) terveit önálló geotechnikai 
terv formájában. 

E geotechnikai terveknek (tervfejezeteknek) tartalmazniuk kell  

− a szerkezetek statikai megfelelőségének igazolását tartalmazó erőtani számításokat, 
beleértve az épített  és a természetes környezet állékonyságának bizonyítását is, az építési 
folyamatok és az üzemszerű állapotokra vonatkozóan,   

− a megvalósítást szabályozó műszaki leírást az alkalmazandó  technológiák, az anyag-
minőségek, a műszaki felügyelet és a megfigyelés, valamint a fenntartás alapvető 
követelményeinek megadásával. 

5.  Geodéziai szakági tervfejezet: 

A geodéziai szakterület a tervezési folyamatban a tervezett geometriai rend 
biztosíthatóságához ad geometriai kereteket a szakági tervezők és azok koordinálását biztosító 
felelős tervező (vagy generáltervező) részére a tervezés helyszínét érintő meglévő műszaki és 
jogi objektumok (föld feletti, az alatti és felszíni természeti alakzatok és mesterséges 
építmények, földrészletek, alrészletek, talajminőségi határvonalak stb.) ábrázolásával 
tervezési alaptérkép, helyszínrajz, vagy metszetek formájában dokumentálva, igazodva a 
mindenkori tervezési igény által megkövetelt ábrázolási méretarányokhoz.. 

A tervezési alapadatok biztosítását a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységre 
vonatkozó 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló tvr 
szerint kell biztosítani az állami alapadatok, mint kiindulási alapadatok felhasználásával.  



       

A tervezés alapját képező geodéziai munkák végrehajtását az érvényes szakmai szabályzatok 
szerint kell elvégezni és dokumentálni. 

A tervezés igénye szerint végzendő geodéziai tevékenység: 
• Felmérési alapponthálózat létesítése (vízszintes, magassági) 
• Szakági tervezők igényéhez igazodó részletes felmérés a tervezés helyszínén 

létesítményen kívül, vagy szükség szerint azon belül (tervezési alaptérkép, 
helyszínrajz, metszetek, stb) 

• Egyedi tervezési igényhez igazodó, akár 3D felmérés készítése 
• Geometriai alapú adatbázisban, rendszerint térinformatikai alapú adatfeldolgozás a 

digitális alapú szakterületi tervezésekhez 
 
A geodéziai szakági tervező aláírásával a tervezési folyamatban a tervnek a helyszínnel való 
geometriai kapcsolatát tanúsítja a tervezés által megkövetelt tűréshatárokon belül.   

6.  Vízimérnöki szakági tervfejezet: 
Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 18/1996. (VI.13.) 

KHVM rendelet rendelkezik 

 

XII. Árvízvédelmi művek esetén /nagyvízi meder, árvízvédelmi töltés, árvízi tározó/ 

Engedélyes terv célja, hogy az építést megelőző hatósági eljárások alapjául szolgáljon. 

A terv minden tervlapján és tartozékán szabatosan fel kell tüntetni a létesítmény nevét és 
helyét, valamint a tervlapon ábrázolt tervrész megnevezését, továbbá a megrendelő és a 
tervező megnevezését és a tervet készítő személy (ek) nevét (felelős tervező, ellenőr, stb.), a 
terv készítésének időpontját. 

A tervlapokon az anyagok fajtáját is fel kell tüntetni úgy, hogy azok egyéb iratok használata 
nélkül is azonosíthatók legyenek.  

Kötelező terv részek: 
1. műszaki leírás 

A műszaki leírás a terv tartalmának indoklása és magyarázata, amelyben a tervezőnek 
minden fontos körülményt fel kell tárni. Amennyiben az alábbi felsorolásban szereplő 
kérdések valamelyikével a műszaki leírás nem foglalkozik, azt indokolni kell. 
• a tervezés tárgyának leírása, a tervezési paraméterek, a tervezői döntések, javaslatok 

indoklása, a vízimunka, illetőleg vízilétesítmény megnevezése, műszaki 
meghatározása, célja és indokolása, valamint helye és jellemző mérőszámai, az 
árvízi öblözet, folyószakasz védelmi rendszerében elfoglalt helye, szerepe 

• területrendezési tervekkel való kapcsolata 
• a tervezésnél figyelembe vett előírt (mértékadó) és a jellemző vízszintek, 

vízhozamok, tartóság, árhullám  
• a tervezésnél felhasznált, az árvizek gyakoriságával, tartóságával, vízhozamával és 

vízszintjével kapcsolatos adatok és statisztikai vizsgálatok 
•  a helyszínrajzi vonalvezetés jellemző adatai, és indoklása  
• mintakeresztszelvényi elrendezés, földműtervezés 
• töltésszerkezetek, közlekedési út szerkezetek 
• árvízvédelmi tározók:  



       

- tározók térfogata, üzemi és jellemző vízszintjei, tározó jelleggörbéje, tározás 
várható időszaka és időtartama 
- töltő és leürítő műtárgyak főbb adatai, jelleggörbéi 
- töltő és leürítő rendszer kialakítása 
- leürítő rendszer befogadójának szelvényszáma, leürítés befogadóra gyakorolt 
hatása 
- talajvízszint emelkedés elleni védelem 
- a meglévő belvízvédelmi rendszer üzemelési feltételeinek változása a tározó 
megépítése után, tározó feltöltése esetén 
- vízpótló rendszer kialakítása 
- vízkészlet tározóvá való tovább építés lehetőségének bemutatása 

• műtárgyak: 
- műtárgy neve, száma, szelvénye 
- mértékadó magassági, keresztmetszeti, kapacitás adatok 
- alapozás módja 
- szerkezete, típusa 
- kapcsolódó meder és rézsűbiztosítások 
- üzemeltetés módja, rendszere 

• létesítmény területére és környezetére vonatkozó talajmechanikai feltárás és 
vizsgálat, talajvíz és élővíz vizsgálat jellemző adatai, fontosabb megállapításai 

• érintett vízi és egyéb létesítmények 
• nagyvízi mederben tervezett területhasználat, kialakítandó terepszintek 
• nagyvízi mederben tervezett beavatkozások hatása az árvízszintekre 
• környezetvédelem 
• táj- és természetvédelem 
• fakadó és szivárgó vizek elvezetése 
• csatornákkal, utakkal, vezetékekkel, közművekkel való keresztezések 
• az érintett közművek és azok egymáshoz képest történő elhelyezése, szakhatósági 

egyeztetések és azok jegyzőkönyvei 
• létesítmény tartozékok 
• kiegészítő létesítmények (gátőrházak, szertárak, raktárak, vagyonvédelmi 

rendszerek, stb.) 
•  az igénybeveendő idegen területek tulajdonosának (kezelőjének, használójának) 

neve, továbbá a földrészlet földnyilvántartási adatai (helyrajzi szám, művelési ág, 
minőségi osztály, terület) 

• utakkal való kapcsolata, létesítmények megközelíthetősége, a létesítményekre való 
fel és lehajtás, védelmi anyag helyszínre szállítás lehetősége 

• építéssel összefüggő kiegészítő létesítmények és árvízvédelmi terv  
• töltések hullámverés elleni védelme, jellemző szél adatok 
• tervezett töltés fejlesztési lehetőségének ismertetése (keresztmetszeti, magassági, 

stb.) 
• anyagnyerő helyek, kitermelhető anyag mennyiségének, minőségének, kitermelés 

technológiájának ismertetése, talajvíz szintjére vonatkozó adatok 
• tervezői nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a tervezéskor az előírásoknak 

megfelelően járt el 
• műszaki leíráshoz csatolni kell a kezelői, építtetői és a szakhatósági nyilatkozatokat, 

állásfoglalásokat 
2. Áttekintő térkép M = 1: 200 000 
3. Átnézeti helyszínrajz M = 1: 10000 - 25 000.  



       

    Rétegvonalas térképen kell elkészíteni a tervezett gát kezdő és végpontjának, km-
szelvényezésének, valamint a nagyobb műtárgyak helyeinek, anyagnyerő helyeknek, 
települések közigazgatási, bel és külterületi határainak, a megközelített, vagy érintett öntöző 
és belvízelvezető csatornák, a munkahely megközelítési lehetőségeinek és holtmedrek 
nyomvonalának feltüntetésével. Árvízi tározó esetében a tározó területét, üzemvízszint 
esetén elöntött terület határát, nagyságát, üzemvízszintjét. Nagyvízi meder határát, védett 
területek határát és védelmi szintjét, áramlási holt tereket a tervezéskori területhasználatot. 
Nagyvízi mederben tervezett áramlási sáv határát, területhasználatot, kialakítandó 
terepszinteket. 

4. Részletes helyszínrajz M = 1: 1 000 – 1: 2 000.  
   A gát tengelyvonalán és szelvényezésén kívül tartalmazza a gát talpvonalát, a karbantartó 

sávot, szivárgó és fakadó víz elvezető csatorna tengelyvonalát, műtárgyak helyét és 
jellemző méreteit, útcsatlakozásokat, fel és lehajtó rámpákat, csatorna korrekciókat. Fel kell 
tüntetni a kisajátítási határt és a telekhatárokat 

5. Hossz-szelvény M = 1: 100, 1: 1 000 - 2 000, magassági léptéke 1: 100  
Tartalmazza a terep és gátkorona magasságokat, vízszintes ívviszonyokat, műtárgyak 
helyét, nyílását, főbb magassági adatait, mértékadó árvízszint és az eddigi legmagasabb 
vízszint adatait, vízelvezető csatorna szintjét, útcsatlakozások helyét. 

6. Minta keresztszelvények M = 1: 50, 1: 100 (torzított is lehet) 
7. Keresztszelvények (legalább 500 méterenként, de a keresztszelvényi elemek jellemzőinek 

változásakor minden esetben) M = 1: 100, 1: 200 (torzított is lehet).  
      Tartalmazzák a terep magassági adatait, a gát tengelyét, terület-igénybevétel határát, 

magassági adatokat, korona szélességét, rézsűhajlást, szivárgó és vízelvezető csatornák 
kialakítását, gát elemeit, gátkorona kialakítását, burkolását, valamint 50 m-en belüli 
utakat, közműveket, épületeket, terep alatti létesítményeket. 

9. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke 
11. Fakadó és szivárgó víz elvezetés terve 
12. Anyagnyerő helyek megnyitásának és helyreállításának terve, a kitermelt anyag beépítési 

terve 
13. Humuszgazdálkodási terv 
16. Létesítmény üzemeltetéséhez, hatásának ellenőrzéséhez szükséges monitoring terve 
17. Telekalakítási (előzetes kisajátítási) terv. Az ingatlan nyilvántartási térkép másolatán 

készül, tartalmazza az újonnan kialakítandó ingatlanokat és azok megközelítési útját. 
18. Műtárgyak terve: 
     - általános terv (1: 50, 1: 100, 1: 200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal, az alapozásra, 

a talajra, a talajvízre és az élővízre vonatkozó adatokat az MSZ 15001 előírásai szerint. 
 - hidraulikai méretezés 
      - a felhasznált talajmechanikai szakvéleményt és földtani ismertetőt. A talajfeltárás 

mértéke 2 m2-nél kisebb keresztmetszetű műtárgyak esetében közelítő, 2-10 m2 közötti 
keresztmetszetű műtárgyak esetében egyszerű, ennél nagyobb műtárgyak esetében 
részletes (MSZ 4488 és MSZ 15001) 

     - szivárgási számítások 
     - műtárgy stabilitási, állékonysági és rendkívüli teherállapot szerinti közelítő statikai 

méretezés teherbírása 
     - üzemeltetési utasítás 
     - műtárgyhoz kapcsolódó monitoring 
     - tulajdonosi, kezelői hozzájárulások 
19. Árvízvédelmi töltés, tározó töltés terve: 
     - talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertető (földmű nyomvonalában, anyagnyerő 

helyen) 



       

     - földgátak állékonyság vizsgálata 
     - építéstechnológiai előírások, minőségi, minősítési követelmények 
     - töltés további fejlesztési lehetőségeinek ismertetése 
20. Árvízi tározók terve: 
     - talajmechanikai szakvélemény, földtani ismertető 
     - szivárgási számítások 
     - talajvízszint emelkedés elleni védelmi rendszer terve 
     - érintett belvízrendszer terve 
     - hullámverés elleni védelem terve 
     - töltő, leürítő rendszer terve 
     - monitoring terve 
     - vadvédelem, vadmenekítés terve 
     - „0” állapot rögzítésének dokumentációja 
     - közlekedés terve, üres és feltöltött tározó esetén 
21. Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási utasítás  
22. Alkalmazott építéstechnológiai tervek 
23. Minőségellenőrzési terv 
 
Esetileg benyújtható munkarészek, illetve dokumentációk 
1. Környezetvédelmi engedélyezési terv (Előzetes vizsgálat, stb.) 
2. Táj és természetvédelmi terv, növénytelepítési terv  
3. Geotechnikai szakvélemény és földtani ismertető  
4. Szakági tervek (Közművek, közlekedési pályák keresztezési és védelembe helyezési terve) 
5. Egyéb munkarészek, ha az építési engedélykérelem elbírálásához szükségessé válik 
6. Költségbecslést (megrendelői igény esetén) 
7. Lőszer mentesítési terv. 
 

7.  Közlekedési szakági tervfejezet 
Közlekedési Szakterülethez kötött építési engedélyezési tervek léptékét és tartalmi 
munkarészeit meghatározó előírások:  

7.1 Közúti szakterület 
Mértékadó előírásokat a GKM Útügyi Műszaki Előírások Közutak tervezése (KTSz) Út-
2-1.201:2004) dokumentáció tartalmaz. Jelenleg ez érvényes hatósági eljárások esetén is, 
de felülvizsgálata zajlik, a megújított Szabályzat várhatóan 2009-ben jelenik meg. 

7.2 Vasúti szakterület 
Mértékadó előírásokat a 15/1987.(XII.17.) KM-ÉVM együttes rendelete tartalmaz a 
„Vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük engedélyezéséről”. Ezt egészíti ki 
a Központi Közlekedési Felügyelet 2003. január hóban kelt dokumentációja: „Tájékoztató 
a vasúti hatósági engedélyezésekkel kapcsolatban” 

 

7.3 Vízi közlekedési szakterület 
Mértékadó előírásokat az 50/2002.(XII.29.) GKM rendelet, illetve mellékletei 
tartalmazzák, „a kikötő, komp- és rév átkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény 
létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről”. 

 



       

7.4 Légi közlekedési szakterület 
Mértékadó előírásokat az ICAO ANNEX 14 nemzetközi egységesített szabályozás 
tartalmaz, hazai vonatkozásban ezt kiegészíti az 1995. évi XCVII törvény (a légi 
közlekedésről) IV. fejezete (a repülőterekről). 

 

8.  Bányászati szakági tervfejezet: 

 Bányászati engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 96/2005. 
GKM rendelet rendelkezik.  

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet hatálya kiterjed: 

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján a 
bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó, az 1. számú 
mellékletben felsorolt sajátos építményekre, valamint ezen létesítmények építésének, 
használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, illetve 
rendeltetésük megváltoztatásának (a továbbiakban együtt: építési tevékenység) 
engedélyezésére, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti ellenőrzésére, továbbá 

b) a létesítmények 

ba) építtetőjére, tervezőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki 
vezetőjére, 

bb) építésénél felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, szerkezetekre, 
berendezésekre, építési módszerekre és eljárásokra, ezek használatára, 

bc) építése során a jogszabályokban és szakmai követelményekben megfogalmazott 
követelmények teljesülésére. 

A rendelet 14. § c) pontja szerint mellékelni kell a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, 
hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik. Ezen felül ezt igazolnia is kell! 

9. Gáz- és Olajipari szakági tervfejezet: 
A követelményeket az 1993. évi XLVIII. törvény,  a földgázellátásról szóló, többször 
módosított 2003. évi XLII. törvény, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó 
berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelettel kiadott 
szabályozások, a Gazdasági Közlöny 2006.10.11 – i számában közzétett: A gáz csatlakozó 
vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki – biztonsági 
szabályzata tartalmazza. 

 
10. Környezetvédelmi szakági tervfejezet 
 
Az építmény engedélyezési terve környezetvédelmi tervfejezetet kell tartalmazzon, ha 
környezetvédelmi szakhatósági engedélyezési eljárás tárgyát képezi a dokumentáció. A 
földvédelmi-, vízvédelmi-, talajvédelmi-, levegő tisztaság védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, 
hulladék kezelési-, illetve a különleges építményfajtára vonatkozó technológiai és egyéb 
vonatkozó terv részeinek és fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által 
nyilvántartott környezetvédelmi tervezői (esetenként szakértői engedély) szükséges. 



       

A környezetvédelmi tervfejezet bemutatja a tervezett vagy tervezés alatt álló létesítmény 
(építmény, technológia, berendezés, kármentesítés, kockázat elemzés, intézkedés, stb.) 
környezeti elemekbe történő kibocsátásait és azoknak az emberre, élővilágra és élettelen 
környezetre várható hatásait. 

12.  Kiviteli technológiai tervfejezet 

Különleges kivitelezési technológiák alkalmazása esetében technológiai tervek, melyben a 
környezetvédelmi előírások építési időszakban való betartását kell bizonyítani, 


