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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
182/2008. (VII. 14.) Korm.

rendelete

az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az országos településrendezési és építési követel-
ményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 3. § (3) bekezdés 3. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[(3) A településszerkezeti terv kötelezõ alátámasztó
szakági munkarésze:]

„3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fõ- és
gyûjtõutak hálózata, csomópontjai és keresztmetszetei),”

(2) Az OTÉK 3. § (3) bekezdése a következõ új 6. pont-
tal egészül ki:

[(3) A településszerkezeti terv kötelezõ alátámasztó
szakági munkarésze:]

„6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti
terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).”

2. §

(1) Az OTÉK 6. § (3) bekezdés b) pontja a következõ
6–7. alponttal egészül ki:

[Az igazgatási terület
b) beépítésre nem szánt területeit]
„6. természetközeli,
7. különleges beépítésre nem szánt”

[területként (területfelhasználási egységként) lehet meg-
különböztetni.]

(2) Az OTÉK 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A beépítésre szánt területfelhasználási egységekre
vonatkozóan meg kell határozni a szintterület-sûrûség és a
közüzemi közmûvesítettség mértékét.”

3. §

(1) Az OTÉK 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 6. § (3) bekezdése szerinti területfelhasználási
egységek területeit – a b) pont 1. alpontja kivételével –
közterületekre és egyéb (közterületnek nem minõsülõ) te-
rületekre kell tagolni, továbbá ezeket beépítésre szánt terü-
letek esetén építési övezet(ek)be, beépítésre nem szánt te-
rületek esetén övezet(ek)be kell sorolni.”

(2) Az OTÉK 7. § (5) bekezdés 2. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(5) Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozóan meg
lehet határozni:]

„2. a helyi sajátosságok megõrzése vagy kialakítása ér-
dekében a telkek legkisebb szélességi és mélységi méretét,
a legkisebb építménymagasságot, az építészeti karakter
jellemzõit,”

(3) Az OTÉK 7. § (5) bekezdése a következõ új 4. pont-
tal egészül ki:

[(5) Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozóan meg
lehet határozni:]

„4. a legfelsõ építményszint magasságát.”

4. §

Az OTÉK 14. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A falusias lakóterületen elhelyezhetõ a terület ren-
deltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb – nem
nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló épít-
mény is.”

5. §

(1) Az OTÉK 24. § (3) bekezdés 6–9. pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

[(3) A különleges területek lehetnek:]
„6. a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások

hasznosításának céljára szolgáló (pl. szél- és napenergia)
területek,

7. állat- és növénykertek területei,
8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag

elõfeldolgozás céljára szolgáló területek,
9. honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági

építmények területei,”

(2) Az OTÉK 24. § (3) bekezdése a következõ új
12–14. pontokkal egészül ki:

[(3) A különleges területek lehetnek:]
„12. temetõk területei,
13. mezõgazdasági üzemi terület,
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14. egyéb, a 10–23. §-ban foglaltak egyikébe sem so-
rolható, helyi sajátosságot hordozó terület.”

6. §

Az OTÉK 25. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés számozása
(1) bekezdésre változik:

„(2) Többszintes növényállomány telepítése esetén az
(1) bekezdésben elõírt legkisebb zöldfelület mértéke az
5. számú melléklet szerint csökkenthetõ.”

7. §

Az OTÉK a következõ 30/A. §-sal és az ezt megelõzõ
alcímmel, továbbá 30/B. §-sal és az ezt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„Természetközeli terület

30/A. § (1) A természetközeli területek:
a) mocsár,
b) nádas,
c) karsztbokorerdõ,
d) sziklás terület,
e) õsgyep.
(2) A természetközeli területeken épületet elhelyezni

nem lehet.

Különleges beépítésre nem szánt terület

30/B. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területek:
a) egészségügyi területek (szanatórium, gyógyszálló,

gyógyüdülõ stb.),
b) nagykiterjedésû sportolási célú területek (golfpálya,

lovaspálya stb.),
c) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások

hasznosításának céljára szolgáló területek,
d) állat- és növénykertek területei,
e) temetõk területei,
f) nyersanyaglelõhelyek,
g) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági

területek,
h) egyéb, a 26–30/A. §-ban foglaltak egyikébe sem so-

rolható, helyi sajátosságot hordozó területek.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre

nem szánt területeken a terület rendeltetésszerû használa-
tát szolgáló építmények helyezhetõk el.

(3) A különleges beépítésre nem szánt területeken épü-
letek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetõk el.”

8. §

(1) Az OTÉK 32. § 3. és 4. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[32. § Valamennyi építési övezetben, illetõleg övezetben
– ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként
nem rendelkezik – elhelyezhetõk:]

„3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló mûtár-
gyak,

4. a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági
építmények,”

(2) Az OTÉK 32. §-a a következõ 6. ponttal egészül ki:
[32. § Valamennyi építési övezetben, illetõleg övezetben

– ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként
nem rendelkezik – elhelyezhetõk:]

„6. a megújuló energiaforrások mûtárgyai a külön jog-
szabályok keretei között.”

9. §

Az OTÉK 33. § 1. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[Épület csak olyan telken helyezhetõ el, amelynek]
„1. megközelíthetõsége – beépítésre nem szánt területen

a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú
épület elhelyezésére szolgáló telek kivételével – gépjár-
mûvel közterületrõl vagy magánútról közvetlenül,”
[a 42. §-ban elõírtak szerint biztosítható.]

10. §

Az OTÉK 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Zártsorú beépítési mód esetén a helyi építési sza-

bályzat elõírhatja hogy az épületek zárt sora helyenként, a
megengedett építménymagasság legalább 2/3-a, de mini-
mum 10,0 m-es épületközzel szakadjon meg. Ha az épület-
köz területe két telekre esik, abból legalább 30%-ának, de
minimum 3,0 m széles résznek egy telekre kell esnie.”

11. §

(1) Az OTÉK 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az építési telken az építési helyet az építési övezet
elõ-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elõírásai szerinti épí-
tési határvonalakkal kell meghatározni. Építési határvo-
nalra helyezett épület, épületrész esetén az építési határvo-
nalra a végleges külsõ (vakolt vagy burkolt) felületnek kell
kerülnie. Az elõírt legkisebb elõ-, oldal- és hátsókert mére-
tén belül épület, épületrész – az 1,0 m-nél nem nagyobb ki-
állású eresz, 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna és
alaptest, továbbá a (8) és (9) bekezdésekben foglaltak ki-
vételével – nem állhat.”
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(2) Az OTÉK 35. § (3) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:

„Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi építési sza-
bályzat állapítja meg, ha a szabályzat errõl nem rendelke-
zik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelõ, ennek hiá-
nyában nem lehet kisebb:”

(3) Az OTÉK 35. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A hátsókert legkisebb mélységét a helyi építési sza-
bályzat állapítja meg, ha a szabályzat errõl nem rendelke-
zik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelõ, ennek hiá-
nyában nem lehet kisebb:

– sem 6,0 m-nél,
– sem az épület hátsókertre nézõ tényleges építmény-

magasságának mértékénél.”

(4) Az OTÉK 35. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A 2002. március 15. elõtt épült építmény utólagos
hõszigetelése és homlokzatburkolása együttesen – az ol-
dalhatáron álló falat kivéve – az elõ-, oldal- és hátsókert
méretét, illetõleg utcafrontra kiépített építmény esetében a
közterületet legfeljebb 10 cm-rel csökkentheti. A telek be-
építettsége ennek megfelelõen módosulhat.”

(5) Az OTÉK 35. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) Építési határvonalon kívülre esõ épületrészt (pl. er-
kélyt):

a) a legalább 5,0 m-es elõkertméret,
b) a telek közterületi homlokvonalára helyezett zártso-

rú beépítési módú épületeken a közterület fölé – a 39. §
(1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a leg-
alább 18 m szélességgel szabályozott út
esetében szabad létesíteni.

(10) A kiugró épületrész hossza legfeljebb az adott tel-
jes épület homlokzathosszának 4/5-e, legnagyobb széles-
sége (kiugrása) legfeljebb 1,0 m lehet. Az épületkiugrás a
szomszédos telek határától legalább a kiugrás másfélsze-
resének megfelelõ, de legalább 1,0 m távolságra lehet.”

12. §

(1) Az OTÉK 36. § (1)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Szomszédos telkeken a meglévõ épületektõl a meg-
engedett legkisebb távolság nem lehet kisebb:

a) sem a (2) és (3) bekezdés szerinti telepítési távol-
ságnál,

b) sem a (4) bekezdés szerinti tûztávolságnál.
(2) A legkisebb telepítési távolság az egymással szem-

benézõ olyan épületek között, amelyeknek homlokzata hu-
zamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílását tartal-
mazza, az építési telekre elõírt (megengedett) legnagyobb
építménymagasság mértéke. A nyílás nélküli kialakítású,
vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szol-

gáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek
között telepítési távolságot nem kell tartani.

(3) Ha a helyi építési szabályzat vagy a kialakult állapot
alapján a beépítési mód zártsorú, de az építéssel érintett te-
lekkel közvetlen szomszédos valamelyik telken álló épület
szabadon vagy oldalhatáron áll – az épület rendeltetéssze-
rû használhatóságának megtartása érdekében – a tervezett
épületet úgy kell elhelyezni, hogy az ezen szomszédos
épület felé esõ telekhatártól legalább 3,0 m-re álljon.

(4) Az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó és az
A–B tûzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó
épületek, az 500 m2 összesített szintterület feletti D–E tûz-
veszélyességi osztályba tartozó ipari, mezõgazdasági és
tároló épületek, valamint minden – a külön jogszabály sze-
rinti – közösségi épület, illetve a kétszintesnél nagyobb
szintszámú lakó- és üdülõépület esetében (a pinceszintek
figyelembevétele nélkül) és az ezekkel szomszédos más
rendeltetésû és tûzveszélyességi osztályú épületek között
saját és szomszédos telken tûztávolságot kell tartani,
amelynek mértékét a tûzvédelmi hatóság határozza meg.”

(2) Az OTÉK 36. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az országos közút mellett nem jelölhetõ ki beépí-
tésre szánt terület – a gazdasági területek és a 24. § (3) be-
kezdés 8., 10. és 13. pontja szerinti területek kivételével –
az út tengelyétõl számított

a) gyorsforgalmi út esetében – amennyiben kormány-
rendelet másként nem rendelkezik – 250-250 m széles te-
rületen,

b) fõút esetében 50-50 m széles területen.”

(3) Az OTÉK 36. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdésének szá-
mozása (8) bekezdésre változik:

„(7) Az országos közút mellett nem sorolható egészség-
ügyi-szociális, turisztikai erdõ területbe az út tengelyétõl
számított

a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület,
b) fõút esetében 50-50 m széles terület.”

13. §

Az OTÉK 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Közterületen, közterület alatt és közterület fölött
építményt, építményrészt elhelyezni, kialakítani csak a he-
lyi építési szabályzat alapján, valamint a 35. § (8) bekezdé-
se és (9) bekezdése b) pontja, továbbá a 40. § elõírásai sze-
rint lehet.”

14. §

(1) Az OTÉK 42. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:
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„(1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, terü-
letek rendeltetésszerû használatához – a (10) bekezdés
szerinti jogszabály hiányában – legalább a (2) és a (4) be-
kezdésben elõírt mennyiségû és fajtájú gépjármû elhelye-
zési lehetõségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén
rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Meglévõ építmé-
nyek bõvítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása eseté-
ben csak a bõvítésbõl, az átalakításból, illetõleg az új ren-
deltetésbõl eredõ többlet gépjármû elhelyezésérõl kell
gondoskodni, a meglévõk megtartása mellett.

(2) Az egyes telkekhez és építményekhez a 4. számú
melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi
elhelyezését kell biztosítani.”

(2) Az OTÉK 42. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A telken a 7. számú melléklet szerint számított ke-
rékpár elhelyezését kell biztosítani minden olyan rendelte-
tésû építményhez, ahol rendszeres kerékpárforgalomra
kell számítani.”

(3) Az OTÉK 42. § (6) bekezdése a következõ második
mondattal egészül ki:

„Hatnál több lakás létesítése esetén a gépjármûvek elhe-
lyezését építményben kell megvalósítani.”

(4) Az OTÉK 42. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Áru-rakodóhelyrõl kell gondoskodni minden olyan
építmény részére, amelybe rendszeres áruszállítás törté-
nik. A rakodóhelyek nagyságát, számát és helyét a szállító
jármû igénye szerint, továbbá úgy kell meghatározni, hogy
a rakodás a közterület forgalmát és az építmény rendelte-
tésszerû használatát ne akadályozza.”

(5) Az OTÉK 42. § (10) bekezdésének elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés szerint számított személygépkocsi el-
helyezési kötelezettségtõl a település sajátosságaira figye-
lemmel, közlekedési vizsgálat alapján megállapított tele-
pülési önkormányzati parkolási rendelet – a 4. számú mel-
léklet 1. pontja alattiak esetében legfeljebb +50%-os, a
többi pont alattiak esetében legfeljebb ± 50%-os eltérés-
sel – eltérõ értékeket is megállapíthat.”

(6) Az OTÉK 42. §-a a következõ (12)–(13) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(12) A települési önkormányzatnak – az építmények-
hez biztosított gépjármû elhelyezésen túlmenõen – biztosí-
tania kell a település idegenforgalmi és központi szerepé-
bõl származó forgalom ellátását szolgáló személygépjár-
mû és autóbusz parkolóhelyeket, az igényeknek megfele-
lõen, egyedi méretezés szerint.

(13) A települési önkormányzatnak – különösen a vá-
rosközpontok és egyéb történeti városnegyedek tehermen-
tesítése érdekében – biztosítania kell a közterületeken
vagy ahhoz csatlakozó területen kerékpárok elhelyezési
lehetõségét a helyi sajátosságoknak megfelelõen, egyedi
méretezés szerint.”

15. §

(1) Az OTÉK 44. § (6) bekezdésének harmadik monda-
ta helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Amennyiben a telek határvonalán támfal építése is
szükséges, a támfalon tömör kerítés csak akkor építhetõ,
ha a támfal és a tömör kerítés együttes magassága a 3,0 m-t
nem haladja meg.”

(2) Az OTÉK 44. §-a a következõ (16) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(16) A honvédelmi és a katonai, valamint a nemzetbiz-
tonsági építmény elhelyezésére szolgáló telek telekhatá-
rán, annak tulajdonosának (kezelõjének, használójának)
kerítést kell létesítenie. A kerítés nyomvonalában az õrzést
biztosító építmény, illetve a kerítésre õrzést biztosító jel-
zõrendszer eleme elhelyezhetõ. Ezen telek esetében a
(14) bekezdésben foglaltaktól – a külön használatú telek-
rész használatához szükséges mûszaki megoldás építés-
ügyi hatósági engedélyezése mellett – el lehet térni.”

16. §

Az OTÉK 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az építmények megvalósítása során a telek termé-
szetes terepfelületét és az értékes növényállományt meg-
változtatni nem szabad, kivéve, ha az a rendeltetésszerû
építmény-, illetve telekhasználat mûszaki követelményei-
nek (megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása
érdekében szükséges. A telek természetes terepfelületét az
építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni a he-
lyi építési szabályzat elõírása szerint lehet. Helyi szabá-
lyozás hiányában a terepszint a közvetlenül szomszédos
telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.”

17. §

(1) Az OTÉK 50. § (1) bekezdése jelenlegi szövegét
követõen a következõ mondattal egészül ki:

„A közhasználatú építmények akadálymentesen hasz-
nálható részeit a rendeltetésük szerinti közszolgáltatók ál-
tal meghatározott adatok alapján kell megvalósítani.”

(2) Az OTÉK 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen épít-
ményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfele-
lõen, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell
megvalósítani úgy, hogy az

a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmé-
nyek, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerû és biz-
tonságos használhatóságát,
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b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával
illeszkedjen a környezet és a környezõ beépítés adottságai-
hoz,

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építé-

szeti jellegzetességeit,
e) tegye lehetõvé az építészeti örökség és az építészeti

értékek megóvását,
f) építmény elhelyezési módja, építménymagassága,

homlokzata, tetõzete és azok kialakítása tegye lehetõvé a
településkép és a környezet elõnyösebb kialakítását, a táj
és településkép értékeinek érvényesülését,

g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a te-
lepüléskép esztétikus alakításához.”

18. §

Az OTÉK 53. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Faanyagot a beépítési helyének megfelelõ, a fa-
anyagvédelemre vonatkozó szabványoknak, vagy azzal
egyenértékû védelmet biztosító elõírásoknak megfelelõ
gombamentesítõ, illetõleg rovarkár elleni kezelés után sza-
bad beépíteni.”

19. §

Az OTÉK 59. § (1) bekezdése és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tartószerkezetek

59. § (1) Az építmények tartószerkezeteit a vonatkozó
elõírások alapján úgy kell méretezni, hogy feleljenek meg
a rendeltetési céljuk szerinti terheléseknek és az állékony-
ság követelményeinek.”

20. §

(1) Az OTÉK 61. § (2) bekezdése a következõ második
mondattal egészül ki:

„Menekülési útvonalon csak a tûzvédelmi hatóság hoz-
zájárulása esetén alkalmazható rács.”

(2) Az OTÉK 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Akadálymentes közlekedés céljára az építmények
belsõ közlekedõit és tereit összefüggõ csúszás- és süppe-
désmentes padlóburkolattal kell ellátni, a vakok és a gyen-
génlátók számára eligazodást segítõ kitapintható padló-
burkolatot és optikai vezetõ sávot is kell tervezni és létesí-
teni.”

(3) Az OTÉK 61. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Akadálymentes közlekedés céljára új épületek ese-
tében a küszöb legfeljebb 20 mm magas és lekerekített le-
het. Meglévõ közhasználatú épületek esetében az ennél
magasabb küszöböt lejtõs kialakítással kell ellátni.”

21. §

(1) Az OTÉK 62. § (4)–(6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(4) Építményben gyalogos közlekedés céljára szolgáló
falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél, önálló
rendeltetési egységek és lakásban a nappali tartózkodásra
is szolgáló szobák ajtajának szabad mérete 0,85/1,95 m-
nél kisebb nem lehet. A huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiség falnyílásának, ajtajának szabad mérete az (5) be-
kezdésben foglaltak kivételével legalább 0,75/1,95 m le-
gyen.

(5) Az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad
falnyílás és ajtó 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet.

(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését
úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon
az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felõli részen leg-
alább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles
szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén felül.
Az ajtó pánt felõli oldalán a burkolt falfelülettõl való tá-
volság legalább 10 cm legyen.”

(2) Az OTÉK 62. §-a a következõ (10)–(11) bekezdés-
sel egészül ki:

„(10) Akadálymentes használatra könnyen kezelhetõ,
nagy erõkifejtést nem igénylõ nyílászárókat kell beépíteni,
szükség esetén automatikus nyitást biztosítva.

(11) A nagy üvegfelületek, üvegajtók olyan vastagsá-
gúak és szerkezetûek legyenek, amelyek biztonságot nyúj-
tanak minden építményhasználó számára. A sérülésve-
szély elkerülése érdekében a nagy üvegezett felületeket,
üvegajtókat 1,00–1,50 m magas sávban érzékelhetõ jelö-
léssel kell ellátni.”

22. §

Az OTÉK 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Akadálymentes használhatósághoz az építmények
és bejárataik szintkülönbségeinek áthidalása érdekében a
lépcsõ mellett akadálymentes közlekedést biztosító meg-
oldásról (lejtõ, felvonó, emelõlap stb.) is gondoskodni kell
oly módon, hogy a közlekedés a rendeltetésszerû haszná-
latot ne akadályozza.”

23. §

(1) Az OTÉK 64. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:
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„(1) A lépcsõ (lépcsõkarok és lépcsõpihenõk együttese)
járóvonalán, egy lépcsõkaron belül csak azonos lépcsõ-
fok-méret lehet. Kivétel lehet az idõszakos használatú
építményszintekre (pinceszintre, tetõtérre) vezetõ lépcsõ-
kar.

(2) A lépcsõ járóvonala, a lépcsõkar szabad szélességé-
nek határoló vonalához 0,30 m-nél közelebb nem lehet.”

(2) Az OTÉK 64. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A lépcsõkar legfeljebb 20 fellépést tartalmazhat.
Kivétel lehet a lakáson, üdülõegységen belüli lépcsõ. Aka-
dálymentes használatra szolgáló új építményben azonos
belépõ szélességû fokokat tartalmazó egyenes lépcsõkart
kell alkalmazni, és a lépcsõkar 1,80 m-nél nagyobb szint-
különbséget nem hidalhat át.”

(3) Az OTÉK 64. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(6) A kiürítés céljára szolgáló lépcsõ szabad karszéles-
ségét a lépcsõ által kiszolgált építményben, építményrész-
ben a rendeltetés szerint huzamosan tartózkodók számá-
nak és a várható forgalom egyidejûségének figyelembe-
vételével, a kiürítésre vonatkozó elõírások megtartásával
kell meghatározni, ez a szélesség azonban nem lehet keve-
sebb]

„c) tömegtartózkodásra szolgáló építményben, épít-
ményrészben 1,65 m-nél,”

24. §

Az OTÉK 65. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Akadálymentes közlekedéshez a lépcsõfokokat
homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani an-
nak érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Az elsõ és az
utolsó lépcsõfokot eltérõ színnel vagy jelölõcsíkkal jelezni
kell. Három vagy kevesebb fokú lépcsõ esetében minden
fokot feltûnõ módon jelezni kell.”

25. §

Az OTÉK 66. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Akadálymentes közlekedéshez:
a) a lejtõk egyenes karúak legyenek,
b) a legfeljebb 2 cm-es szintkülönbség elfogadható,
c) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához

legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésû rámpa is alkalmazható,
d) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához

legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésû rámpát kell alkalmazni,
e) egy lejtõkarral legfeljebb 0,45 m szintkülönbség hi-

dalható át,
f) a lejtõkar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m

átmérõjû szabad terület biztosítandó,

g) a többkarú lejtõk áttekinthetõséget biztosító mell-
véddel alakítandók ki,

h) a lejtõhöz két fogódzkodó korlátot kell biztosítani, a
járófelülettõl mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, az
1,50 m-nél szélesebb lejtõknél mindkét oldalon kapaszko-
dót kell elhelyezni és a pihenõk mentén megszakítás nél-
kül továbbvezetni,

i) a szabadtéri lejtõt csapadéktól védetten, ennek hiá-
nyában megfelelõ csúszásgátló bordázattal kell kialakí-
tani,

j) többkarú lejtõ legfeljebb 1,80 m magasságkülönbség
áthidalására létesíthetõ.”

26. §

(1) Az OTÉK 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az 1,0 m-nél hosszabb vízszintes vetületû gyalogos
közlekedés céljára szolgáló lépcsõt, rámpát, lejtõt fogódz-
kodóval kell megvalósítani. Azt a lépcsõt, rámpát, lejtõt,
amelynek a járófelülete a csatlakozó terepszintnél

a) 0,17 m-rel magasabban van, a fogódzókon felül
megfelelõ méretû lecsúszás elleni védõperemmel,

b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást gát-
ló korlátkialakítással vagy mellvédfallal
kell megvalósítani.”

(2) Az OTÉK 68. § (2) bekezdése a következõ második
mondattal egészül ki:

„A lépcsõ és a lejtõkar kezdetén és a végén a kapaszko-
dók 0,30 m-rel nyúljanak túl. A kapaszkodó 4,5–5 cm át-
mérõjû, kör keresztmetszetû markolattal rendelkezzen. A
markolat faltól való távolsága 4,5 cm legyen. A korlát mar-
kolatán a kéz legyen végigcsúsztatható és a környezethez
képest színe kontrasztos legyen.”

(3) Az OTÉK 68. § a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdésének számozá-
sa (4) bekezdésre változik:

„(3) Azt a járófelületet, amelynek szintje a csatlakozó
terepszintnél 0,80 m-nél magasabban van, legalább 0,95 m
magas kiesést gátló korláttal vagy mellvédfallal kell hatá-
rolni. A magasság legfeljebb 0,80 m-re csökkenthetõ, ha a
korlát vagy a mellvédfal felsõ vízszintes lezárása (pl. kö-
nyöklõje) legalább 0,30 m széles, vagy legalább ilyen biz-
tonságot nyújtó, más megoldású stabil szerkezet. A korlát
és a mellvéd magasságát – ha ezáltal balesetveszély nem
keletkezik – jogszabály meghatározott esetre vonatko-
zóan, eltérõen is meghatározhatja.”

27. §

(1) Az OTÉK 70. § (2) bekezdése a következõ második
mondattal egészül ki:
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„A légakna legkisebb keresztmetszete a szellõzés bizto-
sítása érdekében utólagosan nem csökkenthetõ.”

(2) Az OTÉK 70. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) Légaknában klímaberendezés, hõcserélõ (hûtõ,
fûtõ) berendezés és annak tartozéka, égéstermék-elvezetõ,
továbbá zajt, rezgést, lecsapódást vagy más káros hatást
keltõ berendezés, szerelvény nem helyezhetõ el.

(9) Légaknába égéstermék, továbbá a (8) bekezdés sze-
rinti berendezések által kibocsátott gáznemû anyag nem
vezethetõ be.”

28. §

Az OTÉK 71. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, egyidejûleg a 71. § a következõ (4)–(5) be-
kezdésekkel egészül ki:

„(3) Légudvarba nem szellõztethetõ bûzös, gõzös üze-
mû helyiség, nem helyezhetõ el zavaró hatású, zajt, rez-
gést, lecsapódást okozó, vagy más káros hatást keltõ be-
rendezés vagy annak tartozéka.

(4) Légudvarban – az (5) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – gázüzemû lakásfûtõ és vízmelegítõ készülék hom-
lokzati égéstermék-kivezetéssel nem alkalmazható.

(5) Az 50 m2 -nél nagyobb szabad légtér keresztmetsze-
tû légudvarba a 80. §-ban meghatározott feltételek megléte
esetén 6 kW-nál nem nagyobb hõteljesítményû helyiség-
fûtõ gázfogyasztó készülék égésterméke kivezethetõ.”

29. §

Az OTÉK 74. §-át megelõzõ címe és a 74. § (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Égéstermék-elvezetõk

74. § (1) A tüzelõ-, energiatermelõ berendezések gázne-
mû égéstermékét – a 80. §-ban foglaltak kivételével – a
tetõ fölé, szabadba kell kivezetni. E célra égéstermék-elve-
zetõt (kéményt, füstcsatornát) kell tervezni és meg-
valósítani a vonatkozó elõírások, továbbá a (2)–(8) bekez-
désekben foglaltak figyelembevételével.”

30. §

Az OTÉK 75. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A vezetékeket olyan helyen kell vezetni, a berende-
zési tárgyakat elhelyezni és mindezeket olyan módon kell
szerelni, hogy veszélyhelyzet ne keletkezzék, az esetleges
meghibásodás az építmény és részei állékonyságát, továb-
bá a szomszédos helyiségek és önálló rendeltetési egysé-
gek rendeltetésszerû használatát ne veszélyeztesse, a vé-

delem alatt álló építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értéke-
ket ne károsítsa.”

31. §

Az OTÉK 76. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
d) ponttal egészül ki:

[(2) Vízvezetéket nem szabad vezetni]
„c) önálló rendeltetési egységek közötti elválasztó fal-

ban, födémben, ha az huzamos tartózkodás céljára szolgá-
ló helyiséget határol (pl. lakáselválasztó falban, ahol az la-
kószobával határos),

d) védelem alatt álló, képzõ- és iparmûvészeti értékû
kiképzéssel megvalósított helyiségekben, valamint e he-
lyiségek feletti helyiségekben, ezek határoló szerkezetei-
ben (falában, födémében, padozatában).”

32. §

Az OTÉK 77. § (5) bekezdés elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Egészségügyi intézmény gyógyító és betegellátó he-
lyisége, valamint élelmiszer tárolására, feldolgozására,
forgalmazására, fogyasztására szolgáló helyiség légteré-
ben és a felette lévõ födémben, álmennyezetben csatorna-
vezeték nem vezethetõ, az egy lakáson vagy üdülõegysé-
gen belüli csatornavezeték kivételével.”

33. §

Az OTÉK 78. § (2) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A több önálló rendeltetési egységet tartalmazó ház-
gyári panelos szerkezetû középmagas és magas épületben
helyiségenkénti és önálló rendeltetési egységenkénti fûtõ-
berendezés csak tartalékfûtés céljára létesíthetõ.”

34. §

Az OTÉK 79. §-át megelõzõ címe és 79. § (1) bekezdése
helyébe következõ rendelkezés lép:

„Gázvezetékek, gázfogyasztó készülékek

79. § (1) A gázenergia felhasználása az építmény biz-
tonságát, állékonyságát és az egészséget nem veszélyeztet-
heti. Gázvezetéket, gázfogyasztó készüléket, gázfelhasz-
náló technológiát, valamint ezek tartozékait (gázberende-
zés) építményben alkalmazni csak a vonatkozó jogszabá-
lyok, szabványok és ágazati elõírások szerint szabad.”
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35. §

Az OTÉK 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni

– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – építmény, épít-
ményrész homlokzatán nem lehet.

(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthetõ
– ha a kivezetési helytõl mért 10,0 m távolságon belül
nincs épület – e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen
használatba vett, meglévõ

a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló
épület homlokzatán,

b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfû-
tõ (6 kW-nál nagyobb hõteljesítményû) és vízmelegítõ
(együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati ki-
vezetésének tengelyétõl mért 2,0-2,0 m-es sávban a kive-
zetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a hom-
lokzaton szellõztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró
nincs.

(3) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely nem létesít-
hetõ

a) a gyalogos és gépkocsival használt átjárókban, alul-
járókban, áthajtókban,

b) a légaknában,
c) a légudvarban, a 71. § (4) bekezdésében foglaltak ki-

vételével,
d) a bevilágító aknában,
e) a zárt, át nem szellõzõ kis alapterületû belsõ udvar-

ban, verandán, beépített loggián, tornácon, padláson, ki
nem szellõzõ zugokban,

f) a közvetlenül csatlakozó járdaszinttõl mért 2,10 m-es
magasság alatt.”

36. §

Az OTÉK 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) Építményben hulladékledobó berendezés az

egészség-, a tûz- és a környezetvédelmi hatóság elõzetes
eseti elõírása és feltételei alapján létesíthetõ.

(2) Hulladékledobó berendezés ejtõcsõve
a) sima felületû, nedvességet magába nem szívó, kor-

róziós hatásnak ellenálló és nem éghetõ anyagú,
b) kör keresztmetszetû és legalább 400 mm átmérõjû,
c) könnyen tisztítható,
d) közvetlen természetes szellõzéssel ellátott

legyen.
(3) Az ejtõcsõben szûkület és elhúzás nem lehet, kivéve

az ejtõcsõ legalsó szintjén lévõ végzõdését, ahol az elhú-
zás szöge a függõleges iránytól legfeljebb 30° lehet.

(4) A fogadóhelyiségben légbeszívó szelepes tömlõvé-
ges vízkivételi lehetõséget és padlóösszefolyót kell bizto-
sítani, padozatát és oldalfalait moshatóra kell kialakítani.”

37. §

Az OTÉK 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„82. § (1) Az építményeket a rendeltetési céljuknak és a
biztonságos használhatóságuknak megfelelõ számú, elhe-
lyezkedésû és mûszaki tulajdonságú felvonóval kell ter-
vezni és megvalósítani. Az ehhez szükséges felvonók mû-
szaki tulajdonságait és darabszámát az épület fajtájától és a
várható használóktól függõen, a forgalmi követelmények-
re vonatkozó szabványok szerinti forgalomelemzés alap-
ján, vagy azzal egyenértékû szolgáltatás biztosításával kell
meghatározni.

(2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekez-
désnek megfelelõen

a) minden építményben, építményrészben, önálló ren-
deltetési egységben, ahol a rendeltetésszerû használat
10,0 m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi szük-
ségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egy-
ség második szintje;

b) minden, egynél több használati szintet tartalmazó
olyan épületben, önálló rendeltetési egységben, amelyben
az azt rendeltetésszerûen használó fogyatékos személyek
az akadálymentesen megközelíthetõ bejárati szintrõl az
egyéb szinteket a lépcsõn nem képesek elérni és az aka-
dálymentes megközelítésre más lehetõség nincs.

(3) A felvonókat úgy kell telepíteni, hogy azok a rendel-
tetésnek megfelelõen kiszolgálják az építmény minden ré-
szét.

(4) Új, az akadálymentes használatra alkalmas épületek-
ben legalább egy olyan méretû, kialakítású felvonót kell
létesíteni, amely a fogyatékos személyek által is használ-
ható. Az akadálymentes használathoz biztosítani kell

a) a felvonók lépcsõ nélküli elérhetõségét,

b) a felvonó-aknaajtók elõterében legalább 1,50 x 1,50 m
szabad mozgásterületet,

c) a felvonó vezérlõ és jelzõ elemek elhelyezését meg-
felelõ nagyságban és magasságban kontrasztos kialakítás-
sal,

d) fogyatékos személyek számára az emeletek akuszti-
kus jelzését és tapintással olvasható emeletszámozást, vi-
zuális jelzést.

(5) A helyi értékvédelemrõl szóló önkormányzati ren-
deletben vagy egyéb jogszabályban meghatározott védett
építmény esetén felvonót létesíteni az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelõen, a védelmet elrendelõ, illetõleg a
védettség jellege szerinti hatóság hozzájárulása és feltéte-
lei szerint szabad.

(6) Biztonsági felvonót akkor kell létesíteni, ha azt más
jogszabály elõírja, vagy ha az építmény kiürítésének, a
mentésnek feltétele, továbbá a (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti esetekben, ha a mentés feltételei más módon nem biz-
tosíthatók.
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(7) A járó- és fekvõbetegek gyógykezelésére és ápolásá-
ra, illetve idõsek gondozására szolgáló építményeket
hordágy, illetve betegágy szállítására is alkalmas felvonó-
val kell tervezni és megvalósítani az (1) bekezdés követel-
ményének megfelelõen.

(8) Középmagas és magas épületekben minden önálló
rendeltetési egység elérhetõ legyen bútorszállításra is al-
kalmas felvonóval.

(9) Építményszintek közötti rendszeres teherszállítás
céljára teherfelvonót vagy személyszállításra is alkalmas
teherfelvonót kell létesíteni.

(10) Nagy forgalmú építményekben (pl. áruházak, be-
vásárló központok, állomások) a személyszállító felvonó
– az akadálymentes közlekedés lehetõségének megfelelõ
felvonó biztosításával egyidejûleg – részben helyettesíthe-
tõ mozgójárdával, mozgólépcsõvel. A mozgólépcsõ és
mozgójárda kialakítása feleljen meg a vonatkozó jogsza-
bálynak.

(11) A 2,0 m-t meghaladó emelõmagasságú felvonót he-
lyettesítõ személyemelõ berendezést (home-lift) csak la-
káson vagy üdülõegységen belül lehet létesíteni.

(12) Új épületben olyan mûszaki megoldású felvonót
kell tervezni és megvalósítani, ahol a felvonó véghelyze-
teiben legalább 0,5 × 0,6 × 0,8 m méretû téglatestnek meg-
felelõ szabad vagy menekülõ tér biztosítható a fülke felett
és legalább 0,5 × 0,6 × 1,0 m méretû téglatestnek megfele-
lõ szabad tér a fülke alatt.”

38. §

(1) Az OTÉK 85. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(3) A helyiség belmagasságát a rendeltetésének és a le-
hetséges legnagyobb befogadóképességének megfelelõen
kell meghatározni, de a helyiség hasznos alapterületének
belmagassága legalább a következõ legyen:]

„a) 3,0 m átlagos belmagasság
– a nevelési-oktatási helyiségben,
– 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú

huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben,
– az egészségügyi építmények közvetlen fekvõ-beteg-

ellátást szolgáló helyiségeiben,”

(2) Az OTÉK 85. §-a a következõ (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) A helyiség akkor használható mindenki számára
akadálymentesen, ha

a) a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megközelít-
hetõ,

b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez
szükséges berendezési és felszerelési tárgyak elhelyezésé-
vel együtt alkalmas a fogyatékos személyek által történõ
használatra és mozgásra.”

39. §

(1) Az OTÉK 86. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A lakás legalább egy lakószobája napfény által be-
napozott legyen, kivéve, ha ezt a település kialakult beépí-
tése nem teszi lehetõvé. Benapozottnak tekinthetõ az a he-
lyiség, ahol a benapozás lehetõsége február 15-én legalább
60 percen át biztosított.”

(2) Az OTÉK 86. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Új épületek tervezése és megvalósítása során építé-
szeti eszközökkel (pl. külsõ árnyékoló), illetve növényzet-
tel kell biztosítani a túlzott nyári felmelegedés elleni vé-
delmet.”

40. §

(1) Az OTÉK 92. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket ter-
mészetes szellõzéssel kell ellátni, kivéve, ha a rendeltetés-
szerû használatukhoz mesterséges légcsere alkalmazása is
szükséges.

(2) A homlokzaton – e rendelkezés hatálybalépését
megelõzõen használatba vett, meglévõ építményen – mes-
terséges szellõzéshez kivezetést létesíteni, továbbá helyi-
ségszellõztetõ vagy klimatizáló berendezést elhelyezni az
épület külsõ megjelenésével összhangban, takartan, illetve
építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a terve-
zett megoldás és a mûködés hatása

a) az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a hom-
lokzatot nem károsítja,

b) az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó
(településkép, építészeti érték vagy mûemlékvédelmi, to-
vábbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért,

c) a kivezetés a környezetet bûz-, mérgezõ-, zaj-, rez-
gés- vagy más káros hatással nem szennyezi, az építmény
rendeltetés szerinti használatát nem zavarja, ártalmas mér-
tékû páralecsapódást nem okoz.”

(2) Az OTÉK 92. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(5) bekezdés számozá-
sa (5)–(6) bekezdésre változik:

„(4) A frisslevegõ-vételi és a szennyezett levegõt kibo-
csátó nyílást egymástól legalább 3,0 m távolságra úgy kell
elhelyezni, hogy sem gravitációs, sem szélhatás ne ered-
ményezzen visszaáramlást.”

41. §

(1) Az OTÉK 93. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A helyiségek tervezett téli eredõ hõmérséklete – az
üzemelés-technológia követelményeit kivéve – a rendelte-
tés alapján tervezett tartózkodási zóna mértékadó (szélsõ)
részén (pl. tanterem szélsõ üléshelyein) elégítse ki a vonat-
kozó jogszabályok és szabványok elõírásait. Más jogsza-
bályi elõírás hiányában a huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiségekben ez 20 oC legyen.”

(2) Az OTÉK 93. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Helyiség hûtésére, illetõleg fûtésére szolgáló be-
rendezés vagy tartozéka (hõcserélõ, klímaberendezés)
épület homlokzatán a 92. § (2) bekezdésben foglalt azonos
feltételek szerint és a 108. § (8) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével helyezhetõ el.”

42. §

Az OTÉK 97. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„97. § (1) Az építmények folyosóinak szélességét a ren-

deltetésüknek megfelelõen kell meghatározni. A kiürítésre
figyelembe vett folyosó legkisebb szabad szélességét – a
vonatkozó jogszabályok elõírása szerint – számítással kell
meghatározni, de az nem lehet kevesebb 1,10 m-nél, a tö-
megtartózkodás céljára szolgáló épületben, épületrészben
1,65 m-nél.

(2) Az akadálymentes közlekedésre tervezett folyosó
szabad szélessége legalább 1,20 m legyen. Az 1,20 m-es
szabad szélesség esetén belátható távolságokban kitérõ he-
lyeket kell biztosítani. Rendszeres kétirányú kerekesszé-
kes forgalom esetében 1,80 m-es szabad szélességet kell
biztosítani.”

43. §

Az OTÉK 98. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Szabadlépcsõ
a) pinceszint, alagsor, földszint vagy tetõtér megköze-

lítése céljára,
b) üzemi használat céljára,
c) kizárólag menekülõ vészlépcsõ céljára,
d) építmények megközelítését szolgáló tereplépcsõ és

elõlépcsõ céljára, továbbá
e) indokolt esetben legfeljebb négy lakás vagy üdülõ-

egység megközelítése céljára egy szintmagasság áthidalá-
sára
létesíthetõ.”

44. §

Az OTÉK 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99. § (1) Az építményeket és a szabadtéri tartózkodás-

ra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetõt, közúti

pihenõhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sá-
tortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek meg-
felelõ illemhely-használati és tisztálkodási lehetõséggel
kell megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisz-
tálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény,
az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejû használói-
nak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és
nemek szerinti megoszlása alapján kell megvalósítani. Az
illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetõségét.

(2) A tisztálkodó helyiség, az illemhely (WC-csésze, vi-
zelde-berendezéssel felszerelt helyiség) könnyen tisztítha-
tó, fertõtleníthetõ, továbbá önálló szellõzésû és fûthetõ le-
gyen, ezen túlmenõen a csoportos tisztálkodó helyiség fût-
hetõ helyiségbõl nyíljon. A több illemhelyet magában fog-
laló helyiség (csoportos illemhely) csak önálló szellõzésû
elõtérbõl nyílhat. Az illemhely mérete 0,90 × 1,20 m-nél
– befelé nyíló ajtó esetén 0,90 × 1,60 m-nél – kevesebb
nem lehet.

(3) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekhez, az
(1) bekezdés szerinti területekhez az illemhelyek számát a
tervezett, becsült összlétszám alapján a következõk szerint
kell megállapítani:

a) 200 fõig 10 fõ részére legalább egy közös, 10 fõ lét-
szám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni,
minden megkezdett

aa) 15 fõ nõi létszám részére legalább 1 WC-fülke, ille-
tõleg

ab) 40 fõ férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és
1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges;

b) 200–1000 fõ összlétszámhoz minden megkezdett
ba) 30 fõ nõi létszám részére legalább 1 WC-fülke, ille-

tõleg
bb) 80 fõ férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és

1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges;
c) 1000 fõ összlétszám felett az illemhelyek és az aka-

dálymentes illemhelyek számát a tervezési program sze-
rint az egészségügyi hatóság elõírásai szerint esetenként
kell megállapítani;

d) az óvodai célú önálló rendeltetési egységben és a
3–6 év közötti gyermekek használatára szolgáló építmé-
nyekben, építményrészekben minden megkezdett 8 fõ
gyermek részére egy gyermek WC-csésze és kézmosó lé-
tesítése szükséges;

e) kisgyermekek és kísérõik által rendszeresen használt
építményekben WC csoportonként 1 db illemhelyet leg-
alább 1,20 m-es szélességi mérettel kell megvalósítani.

(4) Az illemhelyekhez legalább egy, illetve minden
megkezdett 3 db berendezési tárgy (WC-csésze, vizelde-
berendezés) után legalább egy kézmosót kell létesíteni.

(5) Építmény és az (1) bekezdés szerinti terület akadály-
mentes használatához nemektõl független, kerekesszéket
és más segédeszközt használó személyek részére alkalmas
illemhelyet kell létesíteni. Az akadálymentes illemhely
mérete, berendezési tárgyainak elhelyezése és kialakítása
biztosítsa a rendeltetésszerû használatot, a WC-csésze mi-
nimum három módon (szembõl, oldalról, átlósan-szem-
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bõl) történõ megközelíthetõségét, valamint a helyiségben
a kerekesszékkel történõ 360°-os megfordulást. Az aka-
dálymentes használatra alkalmas illemhely is beszámít a
(3) bekezdés szerint megvalósítandó mennyiségbe.

(6) Az illemhelyet akadálymentesség követelménye
esetén, továbbá a nevelõ-oktató és a gyógykezelõ célú
építményekben szintenként kell, egyéb építményekben
legfeljebb egy szintkülönbséggel szabad létesíteni, a szá-
mításba vett használók tartózkodási helyének súlypontja
közelében.

(7) Két lakószobásnál nagyobb lakásban önálló illemhe-
lyet kell létesíteni.

(8) A csoportos illemhelyek elõterében egy takarítás
céljára is szolgáló vízvételi és kiöntési szerelvényt kell
biztosítani.

(9) Élelmiszer tárolására, feldolgozására, fogyasztására,
forgalmazására szolgáló helyiségbõl WC-, vizelde szerel-
vénnyel felszerelt helyiség közvetlenül nem nyílhat.”

45. §

Az OTÉK 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„103. § (1) A gépjármûtároló egy vagy több gépjármû
elhelyezésére szolgáló helyiség. A gépjármûtároló helyi-
ség csak önálló szellõzésû elõtér vagy közlekedõ közbeik-
tatásával kapcsolódhat az épület huzamos tartózkodás cél-
jára szolgáló helyiségéhez.

(2) A gépjármûtároló szilárd padozatú, közvetlen ter-
mészetes szellõzésû, illetve gépi szellõzés esetén a levegõ-
nél nehezebb égéstermék tetõ fölé elvezetését biztosító
megoldású legyen.

(3) Gépjármûtárolóban a padlóösszefolyó csak homok-,
továbbá benzin- és olajfogóval ellátott lehet.

(4) A gépjármûtároló kialakítása, bejárata, szabad bel-
magassága tegye lehetõvé az elhelyezendõ gépjármû biz-
tonságos be- és kiállását.

(5) Egy személygépkocsi tárolására szolgáló gépjármû-
tároló helyiség legalább 2,70/5,00 m nagyságú legyen.
Több személygépkocsi elhelyezésére szolgáló tároló ter-
vezésénél és kialakításánál a 6. számú melléklet szerinti
megengedett legkisebb méreteket és legnagyobb lejtéseket
kell alkalmazni.”

46. §

Az OTÉK 104. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a 104. § a következõ
(10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(9) Akadálymentes használat céljára az építményt,
építményrészt, önálló rendeltetési egységet, teret, helyisé-
get úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az a fogyaté-
kos személyek számára is a rendeltetésüknek megfelelõen
használható legyen. Ennek megfelelõen kell kialakítani az

építmény megközelítését, fõbejáratát, vagy legalább egy
bejáratát, közlekedõit, a használt terek méreteit, részlet-
megoldásait, a beépített szerkezeteket és a berendezési,
felszerelési tárgyakat. Akadálymentes használhatósághoz
olyan jelzõ-információs rendszert kell biztosítani, amely a
mozgáskorlátozott, a látás- és a halláskárosodott szemé-
lyeket segíti az építmények használatában.

(10) Az új közhasználatú építmények, építményrészek
mindenki által használható részeit akadálymentesen kell
megvalósítani.

(11) A (10) bekezdés szerinti építményrészeket úgy kell
tervezni és megvalósítani, hogy az építmény tervezett ren-
deltetésének megfelelõ közszolgáltatás fizikailag minden-
ki számára elérhetõ legyen. Az ennek megvalósításához
szükséges, minimális feltételekre vonatkozó adatot és in-
formációt – jogszabályi rendelkezés hiányában – a rendel-
tetés szerinti közszolgáltatást végzõ intézmény, illetve ha-
tóság biztosítja.

(12) A fogyatékos személyek elsõdleges használatára
szolgáló épületet, épületrészt, önálló rendeltetési egysé-
get, helyiséget minden részletében az akadálymentes hasz-
nálat lehetõségét biztosító módon kell megvalósítani.”

47. §

Az OTÉK 105. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára
szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyisé-
geit (lakószoba, étkezõ stb.), fõzõhelyiségeit (konyha, fõ-
zõfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdõszoba, mosdó,
zuhanyozó, WC), közlekedõ helyiségeit (elõszoba, elõtér,
belépõ, szélfogó, közlekedõ, folyosó) és tároló helyiségeit
(kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy
kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetõvé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek
folytatását,

b) a fõzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolá-

sát tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hûtõ-
szekrény elhelyezési lehetõsége, mosás céljára szolgáló
berendezés, ruhanemû, lakáskarbantartás eszközeinek,
egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelye-
zése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen termé-
szetes megvilágítású és szellõzésû, fûthetõ, huzamos tar-
tózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterü-
letû helyisége, amely lehetõvé teszi az (1) bekezdés
a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jö-
vedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz
kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A lakás legalább egy lakószobájának hasznos alap-
területe 17 m2 vagy annál nagyobb legyen. Ezen alapterü-
letbe nem számítható be a lakószobának a fõzõ és/vagy az
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étkezõ funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész
hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légteré-
vel közös.

(4) A lakásnak fûthetõnek kell lennie, lehetõleg minden
helyiségben a rendeltetésének megfelelõ szellõzést, termé-
szetes megvilágítást biztosítani kell.”

48. §

(1) Az OTÉK 108. § (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) Meglévõ építményen és részein bármilyen építé-
si-szerelési munka megvalósítása (pl. karbantartás, helyre-
állítás, felújítás, korszerûsítés, átalakítás, bõvítés és az utó-
lagos akadálymentessé tétel) vagy rendeltetés módosítás
során – az általuk érintett körben – e jogszabály létesítési
elõírásait a meglévõ szerkezeti, homlokzati adottságok-
nak, továbbá a településkép, az építészeti értékek, a mû-
emlékek, valamint a táj- és természeti értékek védelme ér-
dekének megfelelõ mértékben szükséges eltérésekkel le-
het alkalmazni, a biztonságos használhatóság feltételeinek
teljesítésével.

(3) Jogszabállyal védett építményen, építményrészen,
illetve területen építési tevékenység végzésére az
(1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a külön jog-
szabályban meghatározott követelményeket is be kell tar-
tani.”

(2) Az OTÉK 108. §-a a következõ (8)–(11) bekezdés-
sel egészül ki:

„(8) Jogszabállyal védett épületek homlokzatán bármi-
lyen berendezés, felszerelési tárgy, tartozék (pl. klímabe-
rendezés, mesterséges szellõztetõ, hõcserélõ berendezés,
távközlési telekommunikációs eszköz, égéstermék-kive-
zetés tartozéka) csak a védelmet elrendelõ, illetõleg a vé-
dettség jellege szerinti hatóság hozzájárulása, illetve felté-
telei szerint valósítható meg a védelemmel összefüggõ
jogszabályok keretei között.

(9) A meglévõ építmények utólagosan akadálymentesí-
tendõ építményrészeit úgy kell meghatározni, hogy az
építményben lévõ közszolgáltatás hozzáférése mindenki
számára biztosítható legyen. Az ennek megvalósításához
szükséges, minimális feltételekre vonatkozó adatot és in-
formációt – jogszabályi rendelkezés hiányában – a rendel-
tetés szerinti közszolgáltatást végzõ intézmény, illetve ha-
tóság biztosítja. Vitatott esetben a közszolgáltatás szerint
érintett minisztérium állásfoglalása a meghatározó.

(10) Az építmények utólagos akadálymentessé történõ
átalakításának lehetõségét építményenként, az építmény
és környezete meglévõ adottságainak figyelembevételével
kell meghatározni.

(11) Ha az építmény utólagos akadálymentessé tétele
csak részben valósítható meg, szükség esetén részleges
akadálymentesítése is elfogadható, ha az ott lévõ közszol-
gáltatás így is mindenki számára akadálymentesen hozzá-
férhetõ.”

49. §

Az OTÉK 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„109. § Építményt vagy annak egy részét csak úgy sza-
bad elbontani, hogy ez a szomszédos földrészletek és épít-
mények, továbbá visszamaradó építményrészek állékony-
ságát, rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságát ne
veszélyeztesse, környezetét ne szennyezze, az egészséget
ne károsítsa, valamint az épített környezet értékeinek vé-
delmére vonatkozó (településkép-, építészeti érték- vagy
mûemlékvédelmi) érdeket, továbbá táj- és természetvédel-
mi érdeket ne sértsen. Védett területen építmény csak a
védettség jellege szerinti hatóság hozzájárulásával bont-
ható.”

50. §

Az OTÉK 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„111. § (1) Az e rendelet II–III. fejezetében meghatáro-
zott településrendezési követelményeknél szigorúbb kö-
vetelményeket a helyi építési szabályzat megállapíthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelményeknél megen-
gedõbb követelményeket a helyi építési szabályzat akkor
állapíthat meg, ha

a) azt különleges településrendezési okok vagy a kiala-
kult helyzet indokolja, továbbá

b) közérdeket nem sért, valamint
c) biztosított, hogy a 31. § (1) bekezdésében foglalt kö-

vetelmények teljesülnek, és ahhoz az Étv. 9. § (6) bekezdé-
se szerinti szakmai véleményt adó hozzájárult.

(3) Új épületek esetében e rendelet IV. fejezetében sze-
replõ elõírásoktól eltérni csak a (4) bekezdésben foglaltak
tekintetében és az ott meghatározott feltételekkel lehet ak-
kor, ha a tervezett megoldás:

a) az élet és az egészség védelmével, a biztonságos
használhatósággal kapcsolatos érdeket nem sért,

b) a tervezett megoldás szerinti használat veszélyhely-
zetet nem teremt,

c) a szomszédos önálló rendeltetési egységekhez fûzõ-
dõ használati jogokat nem korlátozza.

(4) Az eltérõ megoldás
a) az egészségvédelem biztosítása szempontjából a

66. § (1) bekezdése, a 70. § (3), (6), (7) bekezdése, a 71. §,
a 72. § (7) bekezdése, a 73. § (3) bekezdése, a 77. §
(4)–(5) bekezdése, a 79. § (2) bekezdésének b) pontja, a
82. § (2) bekezdésének a)–b) pontja és (9) bekezdése, a
85. § (3)–(5) bekezdése, 86. § (1) bekezdése, a 88. § (3) be-
kezdése, a 89. § (2) bekezdése, 90. § (2)–(4) bekezdése, a
92. § (5)–(6) bekezdése, a 99. §, a 102. § (3) bekezdése és a
103. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és katonai, va-
lamint a nemzetbiztonsági célú építmények esetében a
46. § (1) bekezdése tekintetében az egészségügyi jogsza-
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bályokban meghatározott szerv vagy hatóság hozzájárulá-
sával és feltételeivel,

b) a tûzvédelem biztosítása szempontjából a 64. §
(6) bekezdésének a)–d) pontja, a 73. § (1) bekezdése, a
85. § (9) bekezdése, a 88. § (4) bekezdése, a 90. § (2) be-
kezdése, a 95. § (4) bekezdése, a 96. § (2) bekezdésének
b)–d) pontja és a 97. § tekintetében az Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság, a honvédelmi és katonai, vala-
mint nemzetbiztonsági célú építmények esetében jogsza-
bályban kijelölt hatóság hozzájárulásával és feltételeivel,

c) az építmények használati feltételeinek biztosítása
szempontjából a 64. § (4), (7) bekezdése, a 65. § (3) bekez-
dése, a 68. § (1)–(3) bekezdése, a 85. § (2) bekezdésének
a) pontja, a 96. § (3) bekezdése és a 98. § (2) bekezdése te-
kintetében az építésügyi mûszaki szakértõ véleménye
alapján
valósítható meg.”

51. §

(1) Az OTÉK 1. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(2) Az OTÉK 2. számú mellékletének I. 1.1.2 pontja az
utolsó sort követõen a következõ két új területfelhaszná-
lási egységgel egészül ki:

[1.1.2 Beépítésre nem szánt terület]

(3) Az OTÉK 3. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

(4) Az OTÉK 4. számú melléklete a következõ új
17. ponttal egészül ki:

[Egy személygépkocsi számítandó:]
„17. öregek otthona szobáinak egyharmada után,”

(5) Az OTÉK 5. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

(6) Az OTÉK az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
6. számú melléklettel és az e rendelet 5. számú melléklete
szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(7) Az OTÉK 1. számú mellékletének 74. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„74. Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatla-
kozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedõ építmé-
nyek vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege.
A 35. § (9) bekezdésének a) pontja szerinti épületkiugrás
vízszintesen mért vetületi területét a telek beépítettségé-
nek számítása során figyelembe kell venni. A vetületi terü-
letek számítása során figyelmen kívül kell hagyni:

a) az árnyékszék, a terepszint alatti építmény, a mellék-
építmények és a telken és a telek határain álló kerítés,

b) mezõgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre
szánt területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a leg-
feljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház)
és fóliasátor,

c) az építményhez tartozó elõlépcsõ, valamint a terep-
csatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévõ erkély,
függõfolyosó, ereszpárkány, elõtetõ – az építmény töme-
gétõl kiálló részeinek – az építménytõl számított 1,50 m-es
sávba esõ
vízszintes vetületét.”

Záró rendelkezések

52. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivéte-
lekkel – a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépést követõen indított ügyekben
kell alkalmazni.

(2) E rendelet 11. § (5) bekezdése, 51. § (3) és (6) bekez-
dése, valamint a 2. számú melléklete a kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 14. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép
hatályba.

(4) E rendelet 1–13. §-a, 14. § (1)–(2), valamint
(4)–(6) bekezdése, 15–51. §-a, e § (2) és (4), valamint
(6)–(8) bekezdése, továbbá 1–5. melléklete a rendelet ki-
hirdetését követõ 61. napon hatályát veszti.

(5) E rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az OTÉK 1. § (4) bekezdése, 7. § (3) bekezdés
4. pontjában és (4) bekezdése 2. pontjában, továbbá
25. §-ában szereplõ táblázat második címsorában a „legki-
sebb-” szövegrész, 25. §-ában szereplõ táblázathoz tartozó
*-gal jelölt lábjegyzet, 30. § (1) bekezdése 5. pontjában a
„és védõterületeik (hidrogeológiai védõidom)” szöveg-
rész, 34. § (2) bekezdés második mondata, 35. § (3) bekez-
dés c) pontja, 44. § (2) bekezdése, 45. § (3) bekezdésében a
„– ennek hiányában az építésügyi hatóság –” szövegrész,
55. § (2) bekezdésében a „kötelezõ” szövegrész, 60. §
(2) bekezdésében a „vagy ilyen fölé nyúlik és magassága
6,0 m-nél nagyobb” szövegrész, 74. § (4) bekezdésben az
„és fenntartani” szövegrész, 77. § (4) bekezdésében a „ha
az fõhelyiséget határol,” szövegrész, 79. § (5) bekezdése,
83. § (1) bekezdésében az „a kötelezõ” szövegrész, 85. §
(2) bekezdés c) pontja, 85. § (8) bekezdésében a „lakó-”
szövegrész, 87. § (2) bekezdésében a „kötelezõ” szöveg-
rész, a 95. § (5) bekezdése, 104. § (5) bekezdése, 106. §
(1) bekezdésében az „a kötelezõ” szövegrész, 108. §
(1) bekezdésének utolsó mondata és (7) bekezdésében a
„vagy a tevékenység kapacitásnövelésének” szövegrész,
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110. § (2) bekezdése, 2. számú mellékletének I. 3. 3.1
pontjában az „– egyedi tájérték” szövegrész és jele, vala-
mint II. 3. 3.4. pontja.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az OTÉK
a) 3. § (1) bekezdésében az „Étv. 11. §-ának (3) és

(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Étv. 11. §-ának
(2) és (3) bekezdésében” szövegrész,

b) 11. § (3) bekezdésének 3. pontjában a „gazdasági
építmény” szövegrész helyébe az „egyéb gazdasági tevé-
kenység céljára szolgáló épület” szövegrész,

c) 12. § (2) bekezdés 5. pontjában, 13. § (2) bekezdés
4. pontjában a „kézmûipari épület” szövegrész helyébe
„kézmûipari építmény” szövegrész,

d) 12. § (3) bekezdés 5. pontjában, 13. §-a (3) bekezdé-
sének 5. pontjában, 16. §-a (3) bekezdésének 1. pontjában,
17. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában az „egyéb gazdasági
építmény” szövegrész helyébe az „egyéb gazdasági tevé-
kenység céljára szolgáló épület” szövegrész,

e) 25. §-ában szereplõ táblázat második címsorában a
„legkisebb zöldfelület*” szövegrész helyébe „legkisebb
zöldfelület” szövegrész,

f) 29. § (1) bekezdésében a „az állattenyésztés” szöveg-
rész helyébe a „az állattartás és állattenyésztés” szöveg-
rész,

g) 37. § (2) bekezdésében a „mellékhelyiségek” szö-
vegrész helyébe a „helyiségek” szövegrész, a (4) bekezdé-
sében a „mellékhelyiségek” szövegrész helyébe a „tároló-,
tisztálkodó-, fõzõhelyiség és illemhely” szövegrész,

h) 38. § (3) és (6) bekezdésében a „szakhatóságok” szö-
vegrész helyébe a „hatóságok” szövegrész,

i) 40. § (1) bekezdése a) pontjainak felvezetõ szövegé-
ben és b) pontjában a „2,00 m” szövegrész helyébe a
„2,50 m” szövegrész, a (2) bekezdésében a „törvényben
elõírt” szövegrész helyébe a „jogszabályban elõírt” szö-
vegrész,

j) 42. § (6) bekezdésében a „jármûtárolókat” szöveg-
rész helyébe „gépjármûtárolókat” szövegrész,

k) 50. § (4) bekezdésében az „az erre vonatkozóan”
szövegrész helyébe a „a jogszabályokban” szövegrész,

l) 51. § (1)–(2) bekezdésében a „megvalósítani” szö-
vegrész helyébe a „tervezni és megvalósítani” szövegrész,
(4) bekezdésében az „Építési” szövegrész helyébe az „Épí-
tési, bontási” szövegrész,

m) 56. § (1) bekezdésében a „megvalósítani” szöveg-
rész helyébe a „tervezni és megvalósítani” szövegrész, va-
lamint a „viszonylag a” szövegrész helyébe az „a lehetõ”
szövegrész,

n) 59. § (2) bekezdésében a „teherhordó szerkezetek-
ben” szövegrész helyébe a „tartószerkezetekben” szöveg-
rész, a (3) bekezdésében a „teherhordó szerkezeten” szö-
vegrész helyébe a „tartószerkezeten” szövegrész,

o) 72. § (7) bekezdésében a „gravitációs” szövegrész
helyébe a „akkor kizárólag gravitációs” szövegrész,

p) 74. § (8) bekezdésében a „teherhordó szerkezetei-
vel” szövegrész helyébe a „tartószerkezeteivel” szöveg-
rész,

q) 75. § (1) bekezdésében a „kell megvalósítani és úgy
kell kialakítani” szövegrész helyébe a „úgy kell tervezni és
megvalósítani” szövegrész, valamint a „balesetvédelmi”
szövegrész helyébe „balesetvédelmi, továbbá mûemlékvé-
delmi” szövegrész,

r) 79. § (4) bekezdésében a „gázüzemû berendezés”
szövegrész helyébe a „gázfogyasztó készülék” szöveg-
rész, a (6) bekezdésben a „gázüzemû berendezést” szöveg-
rész helyébe a „gázfogyasztó készüléket” szövegrész,

s) 85. § (3) bekezdés c) pontjában a „d) pontban” szö-
vegrész helyébe a „d) és e) pontban” szövegrész, a (10) be-
kezdésében a „tûzvédelmi szakhatóság” szövegrész helyé-
be a „tûzvédelmi hatóság” szövegrész,

t) 95. § (4) bekezdésében az „1,90 m” szövegrész he-
lyébe az „1,95 m” szövegrész,

u) 98. § (3) bekezdésében a „tûzvédelmi szakhatóság”
szövegrész helyébe a „tûzvédelmi hatóság” szövegrész,

v) 104. § (4) bekezdésében a „szakhatóságok” szöveg-
rész helyébe a „hatóságok” szövegrész, a (8) bekezdésé-
ben az „egészségügyi szakhatóság” szövegrész helyébe az
„egészségügyi hatóság” szövegrész,

w) 2. számú mellékletének I. 3. 3.1 pontjában a „termé-
szeti terület határa” szövegrész helyébe „Natura 2000 terü-
let határa” szövegrész, a mellékletben a „PANTON” szö-
vegrész helyébe a „PANTONE” szövegrész,

x) 4. számú mellékletének 8., 10. és 15. pontjában a
„fõhelyiségeinek” szövegrész helyébe „huzamos tartózko-
dásra szolgáló helyiségeinek” szövegrész
lép.

(8) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Fogalommeghatározások

1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki
számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korláto-
zás nélkül használható.

2. Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószint-
je az építmény szintterülete legfeljebb 20%-ában kerül
0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint
alá.

3. Alagsori helyiség, helyiségcsoport: amelynek a pad-
lószintje bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül a terepcsatla-
kozás alá.

4. Alapterület: épületszerkezettel részben vagy egész-
ben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben
számított belsõ területe (nettó alapterület).

5. Állagmegóvás (karbantartás): meglévõ építmény,
építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kár-
megelõzése, kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti ál-
lagának visszaállítását szolgáló építési-szerelési munka.

6. Állattartó építmény: állatok elhelyezésére szolgáló
gazdasági célú építmény.

7. Árkád: az építmény földszinti három oldalán nyitott,
általában közhasználat céljára szolgáló területe.

8. Átalakítás: meglévõ építmény, építményrész, önálló
rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének
vagy külsõ megjelenésének, illetõleg használati módjának
megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát
nem növelõ építési munka.

9. Áthajtó: építményen átvezetõ, jármûközlekedésre
szolgáló tér.

10. Átjáró: építményen átvezetõ, személyi közlekedés-
re szolgáló tér.

11. Átlagos belmagasság: a helyiség hasznos alapterü-
letéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a
hányadosa (m3/m2).

12. Belmagasság: a padlószint és a födém vakolt (bur-
kolt) alsó síkja közötti függõleges távolság.

13. Belsõ fekvésû helyiség: homlokzati nyílászáró nél-
küli helyiség.

14. Belsõ kerítés: a telek területén álló, a telek különbö-
zõ rendeltetésû vagy használatú részeit térbelileg elválasz-
tó, lehatároló építmény.

15. Biztonságos használhatóság: biztonságosan hasz-
nálható az építmény vagy annak része, ha a rendeltetéssze-
rû használókat nem veszélyezteti állékonysági, tûzvédel-
mi, egészségvédelmi vagy más szempontból nem megfele-
lõ építményrész, szerkezet, berendezés, építési anyag.

16. Bõvítés: meglévõ építmény építményszintjének,
vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függõleges
irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

17. Csoportház (a sorház, láncház, átriumház gyûjtõ-
meghatározása): építési telkenként egy vagy több önálló

rendeltetési egységet (pl. lakást vagy egy üdülõegységet)
magába foglaló, egymástól független épületszerkezetek-
kel és vezetékekkel megvalósított önálló épületelemek,
egymáshoz kapcsolt beépítéssel csoportosan elhelyezett
együttese.

18. Elõkert: az építési teleknek a közterület vagy a ma-
gánút felõli határvonala (homlokvonala) és az e felé meg-
határozott építési határvonal (elõkerti határvonal), illetõ-
leg az oldalkerje(i) között fekvõ része.

19. Elõlépcsõ: az építmény megközelítését szolgáló az
épület körüli járda, illetve rendezett csatlakozó terepszint
és az építmény elsõ bejárati szintje közötti szabad lépcsõ.

20. Emeletráépítés: meglévõ építmény függõleges irá-
nyú bõvítése egy vagy több emeleti szint létesítése érde-
kében.

21. Emeletszint: földszint feletti építményszint.
22. Építési határvonal: a telek elõkertjét, oldalkertjét

és hátsókertjét meghatározó vonalak.
23. Építési hely (telek beépíthetõ része): az építési te-

leknek az elõ-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai ál-
tal körülhatárolt területrésze, amelyen – a védõtávolságok
megtartásával – az övezeti elõírások szerinti telekbeépí-
tettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhetõ(k).

24. Építési övezet: a beépítésre szánt (beépített) terüle-
tek területfelhasználási egységein belüli egyes területré-
szeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját
meghatározó besorolás.

25. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak
határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott
olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet kötelezõen kell
elhelyezni.

26. Építménymagasság (,,H”): az építmény vala-
mennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figye-
lembe veendõ építmény kontúrvonalára állított függõleges
felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének
(F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért
hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredõ
érték.

Az építménymagasság megállapítása során:
a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott fe-

lületi síknak és a legfelsõ teljes építményszint záró szerke-
zetének felsõ síkjának metszésvonala vagy érintõvonala és
a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti
magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magassá-
gú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény
hosszoldalán állnak,

b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani
– a kémény, a tetõszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó
felületû padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó
felületû reklámhordozók kivételével – mindazoknak az
építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tetõ, tetõrész
vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont
szerinti metszésvonalra vagy érintõvonalra az építmény irá-
nyában emelkedõ 45o alatt vont sík fölé emelkednek, ezen
építményrészeknek az illetõ homlokzat felületi síkjára
ugyancsak 45o alatt vont – az elõzõvel párhuzamos – síkkal
történõ vetítéssel meghatározott magasságával,

c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, bel-
sõ udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belsõ ol-
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dalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen
kívül kell hagyni,

d) az egy telken álló több épület magasságát külön-kü-
lön kell figyelembe venni.

Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tarto-
zó F/L érték alapján kell megállapítani.

27. Építményszint: az építmény minden olyan szintje,
amely padlószinttel rendelkezik.

28. Erkély: az épület homlokzati síkjától kinyúló, szer-
kezetileg rendszerint konzolos, függesztett, vagy pontsze-
rûen alátámasztott kialakítású és helyiséghez közvetlenül
csatlakozó külsõ tartózkodó tér.

29. Fagyhatár (mértékadó): a rendezett terepcsatla-
kozástól mért azon talajmélység, ahol még a talaj nem
fagy át.

30. Felújítás: meglévõ építmény, építményrész, önálló
rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerû és biztonsá-
gos használhatóságának, valamint üzembiztonságának
megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési te-
vékenység.

31. Felvonulási építmény: az építmény(ek) kivitelezése
célját szolgáló, annak befejezéséig fenntartható építmény.

32. Fogyatékos személy: az a személy aki mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi képességeinek tartós korlátozottsága
vagy egyéb súlyos egészségkárosodása miatt az építmé-
nyek akadálymentes használat követelményeinek biztosí-
tása nélkül akadályozott.

33. Folyosó: önálló rendeltetési egységek, helyiségek
megközelítésére, összekapcsolására szolgáló közös hasz-
nálatú közlekedõ.

34. Földszint: olyan építményszint, amelynek padló-
szintje az építmény szintterülete legfeljebb 20%-ában és
legfeljebb 0,70 m-rel kerül a csatlakozó rendezett terep-
szint alá.

35. Földszinti helyiség, helyiségcsoport: amelynek pad-
lószintje sehol sem kerül a csatlakozó terepszint alá.

36. Galéria: helyiség légterének részleges – az alapterü-
letének legfeljebb 75%-án és csak vízszintes szerkezettel
történõ – megosztásával kialakított belsõ (közbensõ) szint,
amelyen helyiség és 1,0 m-nél magasabb tömör korlát
vagy fal nem létesül.

37. Hasznos alapterület: az alapterületnek azon része,
amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. (A fogalom nem
vonatkozik a terek használhatóságára.)

38. Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e
felé meghatározott építési határvonal (hátsókerti határvo-
nal), illetõleg az oldalkertje(i) között fekvõ része.

39. Helyiség: a rendeltetésének megfelelõen épületszer-
kezettel minden irányból körülzárt tér.

40. Helyreállítás (újjáépítés): építmény rendeltetéssze-
rû és biztonságos használatra alkalmassá tétel érdekében
végzett felújítási tevékenység az építmény építményrész,
eredeti építészeti, alaprajzi kialakításának lehetséges meg-
tartása mellett.

41. Homlokzat: az építménynek a nézõpont felé esõ leg-
külsõ pontjára illesztett függõleges felületre vetített terep-
csatlakozása felett látható része.

42. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amely-
nek a használata folyamatosan két óra idõtartamot megha-

ladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet idõtarta-
ma a két órát nem éri el.

43. Ikerház: két szomszédos építési telek közös oldalha-
tárán álló, egymástól független épületszerkezetekkel és
vezetékekkel megvalósított, nyílás nélküli tûzfalakkal
csatlakozó két olyan önálló épület, amely külsõleg egy
épület képét mutatja.

44. Kerítés: a telek területét a közterülettõl, illetve a
szomszédos telkek területétõl térbelileg elválasztó, lehatá-
roló építmény.

45. Kerti építmény: az építési telken belül pihenés, já-
ték, szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló mûtárgy
[pl. hinta, csúszda, homokozó, lugas, szökõkút, kerti tó,
kerti grill, kerti pavilon, terasz, kerti víz- és fürdõmedence,
kerti épített tûzrakóhely, kerti zuhanyozó, kerti napkollek-
tor, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel kialakított kerti
tetõ, kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ].

46. Kézmûipari építmény: olyan ipari vagy üzemi ren-
deltetésû építmény, amelyben a fõhelyiségek összes alap-
területe nem haladja meg a 100 m2-t, a foglalkoztatottak
száma legfeljebb 5 fõ és az üzem mûködése során kielégíti
a lakóterületre megállapított egészségügyi és környezetvé-
delmi követelményeket.

47. Korszerûsítés: meglévõ építmény, építményrész,
önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerû és
biztonságos használatra alkalmasságának javítása, haszná-
lati értékének, teljesítõképességének, üzembiztonságának
növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

48. Környezetterhelési határérték: jogszabályban a te-
rületfelhasználási egységre a terület rendeltetésszerû hasz-
nálhatósága érdekében meghatározott levegõ- (por, fûst,
szag), víz- és talajszennyezettség, továbbá a zaj-, a rezgés-,
és a sugárterhelés megengedett felsõ határértéke.

49. Környezõ terepszint: a telekhez csatlakozó szom-
szédos telkek rendezett terepszintje.

50. Középfolyosó: olyan zártfolyosó, amelynek mindkét
hosszanti oldalát helyiségek, helyiségcsoportok határol-
ják.

51. Középmagas építmény: amelyben a legfelsõ épít-
ményszint szintmagassága 13,65 m és 30,0 m között van.

52. Közhasználatú építmény: az Étv. 2. §-ban meghatá-
rozott építmény.

53. Közkert: egy meghatározott fõfunkciót (játék, sport,
pihenés stb.) szolgáló 1 ha-nál kisebb területû, közterületi
zöldterület, amelyet bárki használhat.

54. Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha
nagyságú és legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb,
közhasználatú közterületi zöldterület, amelyet bárki hasz-
nálhat.

55. Közmûpótló: a vezetékes közmûellátást helyettesítõ
mûtárgy (pl. kút, szennyvíztároló, aggregátor).

56. Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára
átadott területen álló közcélú mûtárgy (pl. mûvészeti, ke-
gyeleti alkotás, emlékmû, díszkút, szökõkút, közvilágítási,
közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti mû-
tárgy, illetõleg geodéziai jel, utcabútor).

57. Közvetett természetes megvilágítás: közvetlen ter-
mészetes megvilágítású helyiségen, helyiségrészen ke-
resztül történõ megvilágítás.
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58. Közvetlen természetes megvilágítás: közvetlenül a
szabadba nyíló, bevilágításra szolgáló felületen keresztül
történõ megvilágítás.

59. Közvetlen természetes szellõzés: közvetlenül a sza-
badba nyíló nyílászárón vagy szellõzõkürtõn, szellõzõcsa-
tornán keresztül történõ gravitációs légcsere.

60. Légakna: közel azonos légszennyezettségû mellék-
helyiségek közvetlen természetes szellõzésére szolgáló,
épületszerkezetekkel körülhatárolt, vagy a szomszédos
építési telek beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó olda-
lán nyitott tér.

61. Légudvar: helyiségek közvetlen természetes szellõ-
zésére és megvilágítására szolgáló, épületszárnyakkal, ha-
tárfalakkal körülhatárolt belsõ udvar, vagy a szomszédos
építési telek beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó olda-
lán nyitott tér.

62. Lépcsõkar szabad szélessége: a lépcsõkorlátok, ille-
tõleg a korlát és a fal között mért legkisebb vízszintes tá-
volság.

63. Loggia: az épület homlokzati síkján belül lévõ, há-
rom oldalról falakkal, alulról és felülrõl födémekkel, a
homlokzat síkjára esõ oldala felõl pedig korláttal vagy
mellvéddel határolt, helyiséghez közvetlenül csatlakozó
külsõ tartózkodó tér.

64. Magánkert: nem közterületi zöldterület, amely lehet
közhasználat számára korlátlanul vagy korlátozottan meg-
nyitott, illetõleg közhasználat elõl elzárt.

65. Magasépítmény: amelyben a legfelsõ építményszint
szintmagassága a 30 m-t meghaladja.

66. Magastetõ: olyan tetõ, amelynek lejtése a 10%-ot
meghaladja és általában tetõteret képez.

67. Melléképítmény: az építési telek, illetve azon álló
épületek rendeltetésszerû használatához, mûködtetéséhez
szükséges építmény

a) közmû-becsatlakozási mûtárgy,
b) közmûpótló mûtárgy,
c) hulladéktartály-tároló,
d) önálló – épülettõl különálló – kirakatszekrény,
e) kerti építmény,
f) háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, zöld-

ségverem,
g) állat ól, állatkifutó,
h) trágyatároló, komposztáló,
i) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
j) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék,

antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
68. Mezõgazdasági birtoktest: egy mezõgazdasági bir-

tokközponthoz tartozó, attól – a közigazgatási egységtõl
függetlenül – legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az in-
gatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegy-
zett és azonos családi mezõgazdasági vállalkozás tagjai-
nak tulajdonában álló termõföldterületek és a mûködéshez
szükséges üzemi és lakó építmények elhelyezésére szol-
gáló kivett területek összessége.

69. Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel
közös oldalhatára és az e felé meghatározott építési határ-
vonala (oldalkerti határvonal) között fekvõ része.

70. Oromfal: a magastetõvel lefedett épület (épületrész)
homlokzati falának az a része, amely a tetõszerkezet végeit
lezárja.

71. Önálló parkolóterület: nem közlekedési területbe
tartozó egy helyrajzi számon nyilvántartott telken kialakí-
tott jármûtároló terület.

72. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendelte-
tés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiség-
csoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül köz-
lekedõbõl nyíló önálló bejárata van.

73. Övezet: a beépítésre nem szánt területek területfel-
használási egységein belüli egyes területrészeken a fel-
használás és az építés feltételeit és módját meghatározó
besorolás.

74. Padlószint: födémszerkezetek (aljzatszerkezetek)
padlóburkolattal ellátott vízszintes járófelülete.

75. Pinceszint: olyan építményszint amelynek padló-
szintje az építmény szintterülete több mint 20%-ában kerül
0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint
alá.

76. Pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: amelynek
padlószintje több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás
alá.

77. Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az épít-
mény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség léte-
sül, illetve amire használják.

78. Rendeltetés-módosítás: az építmény használati cél-
jának az olyan megváltoztatása, amely általában változást
eredményez az állékonyság, a tûzbiztonság, az egészség-
védelem, a környezetre gyakorolt hatás, a használati biz-
tonság, a zaj- és rezgéskibocsátás tekintetében, a megelõzõ
használathoz képest.

79. Rehabilitáció: elavult, de értéket képviselõ telepü-
lésrész, tömb olyan felújítása, amely során az úthálózat és
az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával,
korszerûsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek
elbontásával, esetleg azok új épületekkel történõ pótlásá-
val történik az érintett terület értékének a kornak megfele-
lõ színvonalra emelése.

80. Rekonstrukció: zömében avult településrész olyan
korszerûsítése, amelynél az épületek nagy része bontásra
kerül és szükség szerint az úthálózat és a tömbosztás is mó-
dosul a jelen igényszintnek megfelelõ állapot elérése érde-
kében.

81. Revitalizáció: a különösen értékes, elsõsorban szá-
mos mûemléki értékkel rendelkezõ, elavult, élettelen tele-
pülésrész „újraélesztése”, a történeti érték megtartásával,
minimális kiegészítõ, nagyrészt helyreállító beavatko-
zással.

82. Részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ épít-
mény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ át-
alakítása kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az
az építmény rendeltetése alapján elvárható, ideális volna,
és/vagy az építmény egyes részletei nem felelnek meg az
akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, azonban az építményben lévõ közszolgálta-
tások így is hozzáférhetõk mindenki számára.

83. Szabad belmagasság: elõírt legkisebb belmagasság,
amelybe a határoló faltól vízszintesen mért 0,20 m-es sávon
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belül, a padlótól mért 1,90 m magasságig beálló épületszer-
kezet vagy rögzített vezeték figyelmen kívül hagyható.

84. Szabad keresztmetszet, szabad méret: amelybe a vi-
lágítótest kivételével épületszerkezet, szerelvény vagy
más szerkezet nem állhat be.

85. Szabad lépcsõ: csapadéktól nem vagy csak részben
védett, oldalról legfeljebb korláttal lehatárolt lépcsõ.

86. Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem
közterületet elválasztó vonal.

87. Szennyvízszikkasztó mûtárgy: szakszerû talaj-
abszorpciós csatornapótló létesítmény (oldóakna és dréne-
zett talajszûrõ).

88. Szintkülönbség: födémszerkezetek (aljzatszerkeze-
tek) felsõ síkja közötti függõleges távolság.

89. Szintmagasság: az építmény fõbejárata – bejárati
elõlépcsõje – elõtti járda szintje és az építményszint padló-
felülete közötti függõleges távolság.

90. Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épü-
letszerkezetei által elfoglalt területtel növelt alapterülete
(bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámí-
tani a földszinti fedetlen terasz alapterületét.

91. Szintterület-sûrûség: a beépítésre szánt terület egyes
területfelhasználási egységein elhelyezhetõ épületek
összes szintterületének és a területfelhasználási egység te-
rületének viszonyszáma.

92. Telek zöldfelülete: a teleknek a 25. § (1) bekezdése
szerinti azon növényzettel borított területe (legkisebb
zöldfelülete), ahol a termõtalaj és az eredeti altalaj, illetve
a talajképzõ kõzet között nincs egyéb más réteg.

93. Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatla-
kozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedõ építmé-
nyek vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege.
A 35. § (9) bekezdésének a) pontja szerinti épületkiugrás
vízszintesen mért vetületi területét a telek beépítettségé-
nek számítása során figyelembe kell venni. A vetületi terü-
letek számítása során figyelmen kívül kell hagyni:

a) az árnyékszék, a terepszint alatti építmény, a mellék-
építmények és a telken és a telek határain álló kerítés,

b) mezõgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre
szánt területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a leg-
feljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház)
és fóliasátor,

c) az építményhez tartozó elõlépcsõ, valamint a terep-
csatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévõ erkély,
függõfolyosó, ereszpárkány, elõtetõ – az építmény töme-
gétõl kiálló részeinek – az építménytõl számított 1,50 m-es
sávba esõ
vízszintes vetületét.

94. Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített te-
rületének a telek teljes – nyúlványos telek esetében a telek-
nyúlvány területével csökkentett – területéhez viszonyított
megengedett mértéke.

95. Terasz: – a loggia és az erkély kivételével – helyi-
séghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös
közlekedõihez kapcsolódó, padlóburkolattal ellátott külsõ
tartózkodótér.

96. Terepcsatlakozás: az építmény, építményrész és a
közvetlenül hozzá csatlakozó rendezett terep (járda) érint-
kezési vonala.

97. Terepszint alatti építmény: olyan, szerkezetileg ön-
álló építmény, amely földdel fedve is – a bejárat felõli ol-
dal kivételével – legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a kör-
nyezõ (szomszédos) és a csatlakozó terepszintbõl, és leg-
feljebb bejárati vagy tereplejtõ felõli homlokzatfelülete
van, és legfeljebb a tereplejtõ felõli és az olyan oldalhom-
lokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a te-
repbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcsõ vagy lejtõ
csatlakozik (pl. pince, támfalgarázs).

98. Területfelhasználási egység: a település igazgatási
területének a jellemzõ rendeltetés szerint megkülönbözte-
tett területegysége, amely a jellemzõ vagy kijelölt telepü-
lésfunkciónak biztosít területet.

99. Tervezési program: a tervezõ és az építtetõ által is
aláírt olyan szöveges dokumentum, mely az építészeti-mû-
szaki tervezés tárgyát képezõ építési tevékenységgel kap-
csolatos alapvetõ megbízói elvárásokat, követelményeket,
valamint az ezek megvalósításával kapcsolatos tervezõi
álláspontot, a tervezési és az építési tevékenység ütemezé-
sét (szakaszolását) tartalmazza.

100. Tetõfelépítmény: a tetõ fölé emelkedõ, az épület
rendeltetésszerû használatát biztosító épületrész, a kémé-
nyek, a szellõzõk és a tetõablakok kivételével (pl. felvonó
gépház, lépcsõház tetõkijárata).

101. Tetõtér: az épület legfelsõ építményszintje feletti
födémszerkezet felsõ síkja és a magastetõ szerkezetének
alsó síkja közötti – minden irányból épületszerkezettel kö-
rülzárt – tér [a beépítés nélküli tetõtér (padlás) nem minõ-
sül építményszintnek].

102. Tetõtér-beépítés: tetõtérben helyiség(ek), helyi-
ségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével
új építményszint (emeletszint) létrehozása.

103. Többszintes épület: amelyben a legfelsõ építmény-
szint szintmagassága legfeljebb 13,65 m.

104. Többszintes növényállomány: a zöldfelületet egy-
szerre gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel fedõ növény-
zet.

105. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amely-
ben, amelyen egyidejûleg bármikor legalább 300 fõt meg-
haladó személyek tartózkodása várható.

106. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejû-
leg 300 személynél nagyobb befogadóképességû helyiség.

107. Tömör kerítés: olyan kerítés, melynek a kerítés sík-
jára merõleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben
korlátozott.

108. Tûzfal: az építménynek – általában a teleknek a
szomszédos telekkel közös telekhatárán álló – olyan füg-
gõleges térelhatároló falszerkezete, amelynek tûzállósági
határértéke megfelel a tûzvédelmi elõírás követelményei-
nek, és amely a tetõhéjazat fölé emelkedik.

109. Vegyes rendeltetésû épület: amelyben két vagy
több egymástól eltérõ rendeltetésû önálló rendeltetési egy-
ség van vagy létesül.

A II. fejezetben használt rendeltetés megnevezések alatt
a TEÁOR szerinti alágazatokat kell érteni.”

2008/103. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6357



2. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat
véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek

1. illetékes állami (területi) fõépítész településrendezés
2. illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

felügyelõség
környezetvédelem, természetvédelem,
tájvédelem, vízügy

3. illetékes ÁNTSZ intézet közegészségügy
4. tûzvédelem, polgárvédelem

Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Fõvárosi Tûzoltó
Parancsnokság

fõváros, fõvárosi kerület esetében

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyéb település esetében
5. közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve
Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális
igazgatósága

minden más településrendezési eszköz

6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatósága

légi közlekedés

7. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális
irodája

mûemlékvédelem, régészet

8. illetékes nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem
9. illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földvédelem

10. illetékes területi Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága

erdõrendezés, erdõvédelem

11. illetékes területi Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

mezõgazdasági területek rendezése

12. illetékes területi Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

talajvédelem

13. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar honvédelem
14. Országos Rendõr-fõkapitányság* határvédelem
15. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes

bányakapitánysága
bányászat, geológia, morfológia,
csúszásveszély stb.

16. Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága hírközlés
17. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági

Igazgatósága*
nukleáris biztonság

* Csak abban az esetben, ha érintett.”
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3. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A többszintes növényállomány, a tetõkertek és a homlokzati zöldfelület beszámítása
a telekre elõírt zöldfelület mértékébe

1. A többszintes növényállomány zöldfelületi minimumértéke

A telekre elõírt zöldfelület területének minden
150 m2-ére számítva kétszintesnek minõsül

legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztõ lombos fa
vagy legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje + a többi,
nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró telepítése, vagy

legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztõ lombos fa
+ legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje

A telekre elõírt zöldfelület területének minden
150 m2-ére számítva háromszintesnek minõsül

legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztõ lombos fa

+ legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje +

és a többi, nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró telepítése

A többszintes növényállomány szintszámának megfelelõen a területhasználati egységekre elõírt legkisebb zöldfelület
mértéke kétszintes esetén legfeljebb a mértékszám 10%-ával (10% esetén 1%-kal, 60% esetén 6%-kal stb.), háromszin-
tes esetén további 5%-ával (10% esetén 1,5%-kal, 60% esetén 9%-kal stb.) csökkenthetõ.

2. Az egybefüggõ, legalább 20 m2-t elérõ területû tetõkertek beszámítása a zöldfelületbe

Az épített szerkezetfeletti termõföld
rétegvastagsága

A telepíthetõ növényállomány szerkezete
A tetõkert összterületébõl

zöldfelületként számítható rész

6–15 cm termõréteg vagy
könnyített szerkezetû talaj
(szubsztrát)

egyszintes, pozsgás növényekkel borított 10%

15–30 cm termõréteg egyszintes, gyeppel vagy talajtakaró lágyszárú
növényekkel borított

20%

30–80 cm termõréteg kétszintes, gyepszinten zárt, cserjeszinten részben
zárt növényállomány

40%

80 cm-nél vastagabb termõréteg háromszintes, gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel
képzett növénytelepítés

55%

3. A homlokzati zöldfelület beszámítása a zöldfelületbe

A homlokzat 6,0 m-es magasságáig a befuttatni tervezett homlokzat területének 25%-a számítható be a zöldfelületbe,
amennyiben a kúszó-kapaszkodó növények telepítési távolsága minimum 4,0 m.”
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4. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A gépjármûtároló kialakításának méretei

Gépjármûtárolók legkisebb méretezési elõírásai (a megengedett legkisebb méretek és legnagyobb lejtések) legfeljebb
4,8 × 1,8 m vízszintes befoglaló méretû gépjármû figyelembevételével (nagyobb gépjármû esetén növelni kell a mére-
teket)

1. ábra: az álláshelyekhez vezetõ közlekedési út egyenes és íves szakaszai (rendszeres gyalogosforgalom nélkül)

Határolófal esetén legalább 0,25–0,4 m széles kiemelt szegély szükséges. Egyenes szakaszon, négy álláshelyig a ki-
emelt szegély elhagyható.

* Rövid, legfeljebb 15 m hosszú útszakaszon.

2. ábra: az álláshelyekhez vezetõ lejtõ (közlekedési rámpa)

A félesésû szakaszok helyett 20 m sugarú lekerekítés is lehet. Négy álláshelyig megengedett a 20% lejtés. A lejtés ív-
ben, a közlekedési sáv közepén legfeljebb 15%, a keresztirányú lejtés 3–5% lehet. Idõjárásnak kitett helyen a lejtés leg-
feljebb 10%, vagy gondoskodni kell a jegesedés elleni védelemrõl.
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3. ábra: álláshelyek és közlekedõ folyosóik

Mozgáskorlátozottak legkisebb álláshely-szélessége: 3,6 m. Kisméretû gépjármûvek számára a közforgalom számára
nem megnyitott gépjármûtárolókban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának mértékéig a helyigény 4,1 × 2,2 méterre csök-
kenthetõ. A jármûvek be- és kiállását épületszerkezet, egyéb tárgy nem nehezítheti, ezért szükség esetén a méreteket nö-
velni kell. Zsákutcás elrendezés esetén a visszafordulás lehetõségét biztosítani kell.”

5. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az építmények rendeltetésszerû használatához szükséges, elhelyezendõ kerékpárok számának megállapítása

1. Lakás, üdülõegység Minden lakás és üdülõegység után 1 db
2a. Kereskedelemi egység 0–1000 m2-ig Az árusító tér minden megkezdett 150 m2 alapterülete után 2 db
2b. Kereskedelemi egység 1000 m2 felett Az árusító tér minden megkezdett 500 m2 alapterülete után 2 db
3. Szálláshely szolgáltató egység Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db
4. Vendéglátó egység A fogyasztó tér minden megkezdett 75 m2 alapterülete után 2 db
5. Alsó- és középfokú nevelési-oktatási

egység
A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 alapterülete után 2 db

6. Felsõfokú oktatási egység Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2 alapterülete után 2 db
7. Egyéb közösségi szórakoztató,

kulturális egység (színház, bábszínház,
filmszínház stb.)

Minden megkezdett 50 férõhelye után 5 db

8. Egyéb mûvelõdési egységek (múzeum,
mûvészeti galéria, levéltár stb.)

A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m2 alapterülete
után 5 db, de maximum 50 db

9. Sportolás, strand célját szolgáló egység Minden megkezdett 20 férõhelye után 2 db
10. Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem

fekvõbeteg-ellátó egység
Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2

alapterülete után 1 db
11. Fekvõbeteg-ellátó gyógykezelõ egység Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
12. Ipari egység Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
13. Raktározási, logisztikai egység A raktárterület minden megkezdett 10 000 m2 alapterülete után 1 db
14.a Közösségi helyközi közlekedési

végállomás
A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám

14.b Közösségi helyközi közlekedési
megállóhely

Megállóhelyenként minimum 5 db
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                                  közl.folyosó szélessége (m)
                                   2,40m   2,45m   2,50m

parkolási szög           széles parkolóállás esetén 

----------------------------------------------------------------- 
90º                               6,00      5,50      5,00 
80º                               5,30      5,00      4,50 
70º                               4,70      4,30      4,00 
60º                               4,50      3,90      3,50 
45º                               3,50      3,30      3,00 
--------------------------------------------------------------- 
90º esetén kétirányú forgalom is megengedett 
álláshely-szélesség (m) 
fal mellett, 90º esetén:   2,70      2,80      2,90 



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egész ség ügyi mi nisz ter
27/2008. (VII. 14.) EüM

ren de le te

a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges
táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való
be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás 

vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról szó ló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ebtv.) 83. § (3) be -
kez dés c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyetértés -
ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem:

1. §

A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál -
ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról szó ló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)

a) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te,
b) 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te,
c) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel lék le te

sze rint mó do sul.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy az R. 2. szá mú mel lék le té nek e ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 1. d) pont já val meg ál la pí tott
42. pont ját 2008. au gusz tus 1-tõl kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék le té nek
29. a) pont ja.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 3. szá mú mel lék le te B. Eü
70 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria ré szé nek 19. pont ja
 azzal, hogy ren del ke zé se it 2008. au gusz tus 1-ig alkal -
mazni kell.

(4) 2008. au gusz tus 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 4. szá mú
mel lék le té nek 6. pont já ban a „Des mop res sin (von Wil leb -
rand be teg ség ke ze lé sé re szol gá ló szin te ti kus készít -
mények)” szö veg rész.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 
a) 2. szá mú mel lék le té nek 8. i) 1. pont já ban a „hor ni on -

re cep tor” szö veg rész he lyé be a „hor mon re cep tor” szö veg,
8. p) pont já ban a „cy tosts ti kus” szö veg rész he lyé be a
„cytosta tikus” szö veg, 10. a) 3. pont já ban a „10. a) 7.–70.
a) 2.” szö veg rész he lyé be a „10. a) 1.–10. a) 2.” szö veg,
10. a) 4. pont já ban a „70. a) 1.–10. a) 3.” szö veg rész he -
lyé be a „10. a) 1.–10. a) 3.” szö veg, 10. b) 1–2. pont ja i ban
a „(BNO: F30.1, F30.2, 31.1, 31.2, 31.6)” szö veg rész he -
lyé be a „(BNO: F30.1, F30.2, F31.1, F31.2, F31.6)” szö -
veg, 10. b) 2. pont já ban a „70. b) 1.” szö veg rész he lyé be a
„10. b) 1.” szö veg, 10. b) 3. pont já ban a „70. b) 7.–70.
b) 2.” szö veg rész he lyé be a „10. b) 1.–1. b) 2.” szö veg,
10. b) 4. pont já ban a „70. b) 7.–70. b) 3.” szö veg rész he -
lyé be a „10. b) 1.–1. b) 3.” szö veg, 14. pont já ban a „ka rig”
szö veg rész he lyé be a „ko rig” szö veg, e ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 1. a) pont já val át szá mo zott 31. a) pont já ban 
a „(BNO: 127.0)” szö veg rész he lyé be a „(BNO: I27.0)”
szö veg,

b) 3. szá mú mel lék le te A) Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá si
ka te gó ria ré szé nek 1. f) és 9. b) pont já ban a „hat hó na pig”
szö veg rész he lyé be az „egy évig” szö veg, 3. a) 1. pont já -
ban a „FEV>80%” szö veg rész he lyé be a „FEV1>80%”
szö veg, 26. pont já ban a „há rom” szö veg rész he lyé be a
„hat” szö veg,

c) 3. szá mú mel lék le te B. Eü 70 szá za lé kos tá mo ga tá si
ka te gó ria ré szé nek 2. a) 2. pont já ban a „hat hó na pig” szö -
veg rész he lyé be az „egy évig” szö veg, 2. a) 3. pont já ban a
„myo-car di a lis” szö veg rész he lyé be a „my o car di a lis” szö -
veg, 7., 13. és 15. pont já ban a „há rom” szö veg rész he lyé be 
a „hat” szö veg, 9. a) 1. pont já ban a „ké nye zõ” szö veg rész
he lyé be a „té nye zõ” szö veg, az „os te-opo ro sis ban” szö -
veg rész he lyé be az „os te o po ro sis ban” szö veg, 9. a)
2. pont já ban a „hy per pa rat-hy re o sis” szö veg rész he lyé be a 
„hy per pa rat hy re o sis” szö veg,

d) 3. szá mú mel lék le te C. Eü 50 szá za lé kos tá mo ga tá si
ka te gó ria ré szé nek 9. a) 1. pont já ban a „há rom hó na pig”
szö veg rész he lyé be a „hat hó na pig” szö veg, 9. a) 2. pont -
jában a „hat hó na pig” szö veg rész he lyé be az „egy évig”
szö veg
lép.

(6) Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga -
lom ba ho za ta lá ról szó ló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
3. szá mú mel lék le té ben az 

„E 128  Vö rös 2G  18 050”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(7) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let  a 27/2008. (VII. 14.) EüM ren de let hez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te 

[ATC
ATC

MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA

NORMATÍV
EMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖN
KERET]

0% 25% 55% 85%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

a) az

„A10BG thi a zo li din-di o nok X X ”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg gel 

 
„A10BH Di pep ti dil pep ti dáz 4 (DPP-4)

gát lók 
X X ”

b) a 

„B01AE di rekt throm bin-in hi bi tor X ”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg gel 

„B01AX Egyéb an tith rom bo ti kus sze rek X ”

c) a 

„C02DC  py ri mi din-szár ma zé kok    X ”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg gel 

„C02KX Egyéb an ti hy per ten sí vu mok X X ”

egé szül ki.

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben 

a) az

„A16AX táp csa tor na és anyag cse re
egyéb gyógy sze rei

X ”

szö veg rész he lyé be az

„A16AX táp csa tor na és anyag cse re
egyéb gyógy sze rei

X X ”

szö veg,

b) a

„J07AH me nin go coc cus vak cí nák X X X ”

szö veg rész he lyé be a

„J07AH me nin go coc cus vak cí nák X X ”

szö veg 

lép.
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2. szá mú mel lék let 
a 27/2008. (VII. 14.) EüM ren de let hez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ

a) 31. b)–c) pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a jelen -
legi 31. pont je lö lé se 31. a) pont ra vál to zik:

„31. b) A fel nõtt ko ri idi o pá ti ás pul mo na lis ar te ri ás hi -
per tó nia (IPAH) (BNO: I27.0) per zisz tá ló NYHA/WHO
III-as funk ci o ná lis stá di u mú ese te i ben és scle ro der má ban
(M34.8) ki ala ku ló pul mo na lis ar te ri ás hi per tó ni á ban,
amennyi ben a sil de na fil 3 hó na pos al kal ma zá sa
(3 × 20 mg) so rán nem ér ték el a meg fe le lõ te rá pi ás ha tást,
a re misszió fenn ál lá sá ig a ki je lölt in téz mény kar di o ló gus
szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*

31. c) Idi o pá ti ás pul mo na lis ar te ri ás hi per tó nia (IPAH)
(BNO: I27.0) per zisz tá ló NYHA/WHO III-as funk ci o ná lis 
stá di u mú ese te i ben és scle ro der má ban (M34.8) ki ala ku ló
pul mo na lis ar te ri ás hi per tó ni á ban elõ ze te sen szup por tív
sze rek kel (an ti ko a gu láns sal, di u re ti kum mal, di go xin nal)
ke zelt, va zo re ak ti vi tást va zo di la tá tor teszt tel nem mu ta tó,
vagy va zo re ak tív, de kál ci um csa tor na-blok ko ló ke ze lés re
nem re a gá ló ese te i ben 12–18 éves kor kö zött, va la mint ve -
le szü le tett, a szisz té más ke rin gés fe lõl a pul mo ná lis ke rin -
gés felé irá nyu ló sönt höz és Ei sen men ger szind ró má hoz
(BNO: Q21.8) tár su ló pul mo na lis ar té ri ás hi per tó nia
NYHA/WHO III-as funk ci o ná lis stá di u mú ese te i ben
12 éves kor fe lett a re misszió fenn ál lá sá ig, a ki je lölt in téz -
mény kar di o ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) 36. b)–c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
36. pont je lö lé se 36. a) pont ra vál to zik:

„36. b) Phi la delp hia kro mo szó ma (bcr-abl) po zi tív
(Ph+) kró ni kus my e lo id le u ka e mi á ban (CML) (BNO:
C92.1) szen ve dõ fel nõtt be te gek ré szé re, akik nél leg alább
3 hó na pig tar tó, emelt dó zi sú (600 mg) ima ti nib ke ze lés sel
he ma to ló gi ai re misszi ót nem si ke rült el ér ni, vagy emelt
dó zi sú, át me ne ti leg ha tá sos ima ti nib ke ze lés mel lett a be -
teg ál la po tá ban he ma to ló gi ai vagy ci to ge ne ti kai prog -
resszió kö vet ke zett be, a ki je lölt in téz mény he ma to ló gus
szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*

36. c) Új on nan di ag nosz ti zált Phi la delp hia kro mo szó -
ma po zi tív (Ph+) akut lymphob las tos le u ké mi ás (ALL) fel -
nõtt be teg ke ze lé sé re ke mo te rá pi á val ki egé szít ve, vagy re -
ci di vált vagy ref rak ter Ph+ ALL-es fel nõtt be teg kezelé -
sére mo no te rá pi á ban a be teg ség prog resszi ó já ig a ki je lölt
in téz mény he ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re -
ket:*”

c) 39–41. pon tok kal egé szül ki:

„39. Vég stá di u mú ve se elég te len ség ben szen ve dõ be te -
gek fenn tar tó di a lí zis te rá pi á ja so rán ki ala kult sze kun der
hy per pa rat hy re o sis (BNO: E21.1) ke ze lé sé re, amennyi ben 
a be teg szé rum iPTH 500–800 pg/ml kö zött van, és a szé -
rum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2,  vagy a szé -
rum iPTH>800 pg/ml és a mel lék pajzs mi rigy se bé sze ti el -
tá vo lí tá sa kont ra in di kált, a ki je lölt in téz mény neph ro ló gus 
szak or vo sa az aláb bi gyógy szert:*

40. Lo ká li san elõ re ha la dott vagy me ta szta ti kus, ade no -
car ci no ma vagy bron chi o lo-al ve o la ris car ci no ma szö vet -
ta nú, nem-kis sej tes tü dõ rák ban (BNO: C34) szen ve dõ be -
te gek ré szé re, akik nél leg alább egy fé le ke mo te rá pi ás ke ze -
lés el le né re a WHO-kri té ri u mok sze rint ér té kelt prog -
resszió je lent ke zik, és a K-ras mu tá ci ó já nak hi á nya („vad
tí pus”) vagy az EGFR ak ti vá ló mu tá ci ó ja ge ne ti kai vizs gá -
lat tal iga zolt, leg fel jebb a WHO-kri té ri u mok sze rin ti to -
váb bi prog resszió meg je le né sé ig, a ki je lölt in téz mény kli -
ni kai on ko ló gus szak or vo sa az aláb bi készítményeket:*

41. In ter me di er vagy elõ re ha la dott stá di u mú [a bar ce ló -
nai klasszi fi ká ció sze rin ti (Bar ce lo na Cli nic Can cer Sta -
ging Clas si fi ca ti on – BCLC) B, C stá di um], szö vet ta ni lag
iga zolt he pa to cel lu la ris car ci no má ban (BNO: C22.0)
szen ve dõ, jó máj funk ci ó val (Child Pugh sze rin ti A stá di u -
mú) ren del ke zõ, meg fe le lõ ál ta lá nos ál la po tú (ECOG 0-2)
be teg ke ze lé sé re, amennyi ben az elõ ze tes lo ko re gi o ná lis
te rá pia nem hoz meg fe le lõ ered ményt, vagy a be teg lo ko -
re gi o ná lis te rá pi á ra nem al kal mas, on ko ló gus, interven -
ciós ra di o ló gus, he pa to ló gus és se bész szak or vos do ku -
men tált kö zös dön té se alap ján, a fo lya mat WHO-kri té ri u -
mok sze rin ti prog resszi ó já ig a ki je lölt in téz mény on ko ló -
gus szak or vo sa az aláb bi készítményt:*”

d) 42. pont tal egé szül ki:
„42. Eny he és kö zép sú lyos A he mo fi li á ban vagy von

Wil leb rand be teg ség ben szen ve dõ be te gek ré szé re, spon -
tán vér zés ke ze lé sé re vagy a vér zés meg elõ zé sé re kis mû -
té tek ese tén, a ki je lölt in téz mény he ma to ló gus szak or vo sa
az aláb bi ké szít mé nye ket:*”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 
a) 8. sz) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. sz) 2. B-sej tes kró ni kus lympho id le u ke mi á ban

(CLL) (BNO: C91.1) szen ve dõ be teg ré szé re meg fe le lõ
 biológiai ál la pot fenn ál lá sa ese tén elsõ vo nal be li kom bi ná -
ci ós te rá pia ré sze ként 25 mg/m2 dó zis ban, vagy mo no te rá -
pi á ban, amennyi ben kom bi ná ci ós te rá pia el len ja vallt, il -
let ve má sod vo nal be li ke ze lés ként, amennyi ben al ki lá ló
ágenst tar tal ma zó ke ze lés el le né re te rá pia re zisz ten cia
vagy prog resszió iga zol ha tó, he ma to ló gus szak or vos az
aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12. Amy ot rop hi ás la te ral scle ro sis (BNO: G12.2) kli -

ni ka i lag és elect ro my og rap hi as (EMG) vizs gá lat tal do ku -
men tált ese te i ben a ki je lölt in téz mény ne u ro ló gus szak or -
vo sa az aláb bi gyógy sze re ket:*”

c) 29. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29. b) Rossz in du la tú da ga na tos meg be te ge dés hez [he -

re tu mor (BNO: C62), em lõ da ga nat (BNO: C50), tü dõ da -
ga nat (BNO: C34), ma lig nus lympho ma (BNO: 82-85,
C88, C90-91), my e lo ma mul tip lex (BNO: C90.0), ova -
rium-tumor (BNO: C56-57) – az al kal ma zott ké szít mény
jó vá ha gyott in di ká ci ó i nak fi gye lem be vé te lé vel] tár su ló,
tü ne tek kel járó, nem ku ra tív célú ke mo te rá pi á val össze -
füg gõ ana e mia ke ze lé sé re, amennyi ben meg fe le lõ ét -
rend-ki egé szí tés és szük ség ese tén pa ren te rá lis vas pót lás
mel lett a he mog lo bin (Hgb) szint ≤ 10 g/dl a ke mo te rá pia
be fe je zé sét kö ve tõ ne gye dik hé tig (cél ér ték: 12 g/dl el -
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érése és fenn tar tá sa) – amennyi ben a he mog lo bin szint a
12 g/dl ér té ket meg ha lad ja, vagy a ke ze lés nyol ca dik he té -
re a he mog lo bin szint emel ke dé se a ki in du lá si ér ték hez ké -
pest < 1 g/dl, és a re ti ku lo ci ta szám 40.000 sejt/µl alatt ma -
rad, az ESA (eryth ro po e sis sti mu la ting agent) ke ze lést
meg kell sza kí ta ni – a ki je lölt in téz mény on ko ló gus vagy
he ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi ké szít mé nye ket:*”

d) 30. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30. a) Di a li zált be teg (BNO: Z49.1) ré szé re, ha lágy -

rész me sze se dé se, 1,86 mmol/l-nál ma ga sabb fosz for szint -
je, 2,5 mmol/l-nél ma ga sabb kor ri gált kal ci um szint je,
4,4 mmol2/l2-nél ma ga sabb a kal ci um és fosz for szor za ta,
150–300 pg/ml kö zöt ti in takt pa rat hor mon szint je van, a
csont anyag cse re-za var, il let ve éle tet ve szé lyez te tõ lágy -
rész me sze se dés meg elõ zé sé re a ki je lölt in téz mény neph -
ro ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”

e) 32. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32. Es sen ti a lis throm bo cy ta e mia (BNO: D47.3) ke ze -

lé sé re, ha más ke ze lés sel nem ér he tõ el a meg fe le lõ throm -
bo cy ta szám-csök ke nés, vagy gyógy szer okoz ta sú lyos
mel lék ha tás (láb szár fe kély, bõr fe kély), vagy túl ér zé keny -
ség je lent ke zik, a he ma to ló gus szak or vos az aláb bi gyógy -
sze re ket:*”

3. szá mú mel lék let 
a 27/2008. (VII. 14.) EüM ren de let hez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az A) Eü 90 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria része 

a) 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14. Arth ro pat hia pso ri a ti ca (BNO: L40.5; M07.0–

M07.3; M09.0) il let ve sú lyos, te rá pia re zisz tens pso ri a sis
vul ga ris (BNO: L40.0) di ag nó zi sa ese tén az adott ké szít -
mény al kal ma zá si elõ írá sá ban sze rep lõ ja val la tok ban a
bõr gyó gyász vagy re u ma to ló gus szak or vos vagy ja vas la -
tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a
há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

b) a kö vet ke zõ 31. pont tal egé szül ki:
„31. Akut my o car di a lis in farc tust (BNO: I23.8) kö ve tõ

tel jes me di ká ció (ACE-gát ló, bé ta-re cep tor blok ko ló, di u -
re ti kum, nit rát) el le né re fenn ál ló szimp tó más szív elég te -
len ség (NYHA III–IV., LVEF <40%) ki egé szí tõ te rá pi á ja -
ként kar di o ló gus szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a B. Eü 70 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria része 

a) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. Gast ro in tes ti na lis ref lux be teg ség szö võd mény nél -

kü li (BNO: K21.9) és szö võd mé nyes ese tei [ero zív oe sop -
ha gi tis (BNO: K21.0), ul cus oe sop ha gii (BNO: K22.1),
Bar rett oe sop ha gus (BNO: K22.7), stric tu ra oe sop ha gii
(BNO: K22.2) ext ra o e sop ha ge a lis ma ni fesz tá ció], ul cus
vent ri cu li (BNO: K25.0), ul cus du o de ni (BNO: K26.0),
Zol lin ger-El li son szind ro ma (BNO: E16.8) in di ká ci ó val,
va la mint NSA ID-gast ro pat hia ki ala ku lá sa szem pont já ból
nagy koc ká zat tal járó (<65 év, ko ráb bi do ku men tált ul cus)
cso port ba tar to zó be teg ré szé re, ha a be teg tar tó san szte -

roid (BNO: Y42.0), an ti ko a gu láns (BNO: Y44.2), trom bo -
ci ta agg re gá ció gát ló (BNO: Y44.4), il let ve NSAID
(BNO: Y45.3) ke ze lés re szo rul, meg elõ zé si cél lal a fel so -
rolt ké szít mé nyek al kal ma zá si elõ írá sá ban sze rep lõ in di -
ká ci ók ban a gaszt ro en te ro ló gus szak or vos vagy ja vas la ta
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) a kö vet ke zõ 20. pont tal egé szül ki:
„20. N. me nin gi ti dis C sze ro cso port ja ál tal oko zott in -

va zív meg be te ge dés meg elõ zé se (BNO: Z29.8) cél já ból
2 éves ko rig a cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vos
az aláb bi ké szít mé nye ket:*”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a C. Eü 50 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria része 

a) 1. a) 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1. a) 1. Do ku men tált rhi ni tis al ler gi cá ban (BNO:

J30.1; J30.2; J30.4) vagy kró ni kus idi o pat hi ás ur ti ca ri á ban 
(BNO: L50.1) szen ve dõ be teg ré szé re az al ler go ló gus és
kli ni kai im mu no ló gus, fül-orr-gé gész, fek võ be teg- és já -
ró be teg-el lá tó szak ren de lés cse cse mõ- és gyer mek gyó -
gyász szak or vo sa, tü dõ gyó gyász vagy gyer mek-tü dõ gyó -
gyász szak or vos vagy bõr gyó gyász szak or vos vagy ja vas -
la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há -
zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5. Az ott ho ni szak ápo lás bi zo nyí tot tan meg lé võ fel té -

te lei ese tén az adott ké szít mény  al kal ma zá si elõ írá sá ban
sze rep lõ ja val la tok ban (BNO: E87.8, Y57.8) a fek võ be -
teg-gyógy in té zet szak or vo sa vagy a há zi or vos az aláb bi
gyógy sze re ket:*”

Az egész ség ügyi mi nisz ter
28/2008. (VII. 14.) EüM 

ren de le te

az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai

vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló
13/2005. (IV. 21.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az 
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem: 

1. §

Az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké -
pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve -
zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 13/2005.
(IV. 21.) EüM ren de let 3. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„3. § A szak mai vizs gák szer ve zé sé re vo nat ko zó jo go -
sult ság e ren de let alap ján 

a) a 2. § (1) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyek te kin te té -
ben 2008. jú ni us 30-áig,

b) a 2. § (3) be kez dé se sze rin ti in téz mény te kin te té ben
2013. au gusz tus 31-éig 
ér vé nyes.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba. 

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter 

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter, az igaz ság ügyi és ren désze ti

mi nisz ter, va la mint a kör nye zet vé del mi 
és vízügyi miniszter

13/2008. (VII. 14.) KHEM–IRM–KvVM 
együt tes ren de le te

a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról 
és el len õr zé sé rõl szóló 

7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együt tes ren de let  
mó do sí tá sá ról

A köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény 48. §
(3) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a

köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1. §. a) pont já ban, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § j) pont já ban, va la mint a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el -
len õr zé sé rõl szó ló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let 14. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egészül ki:

„(9) Az (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott két -
üte mû mo tor ral el lá tott gép ko csi kör nye zet vé del mi fe lül -
vizs gá la ta, va la mint idõ sza kos vizs gá la ta so rán a szén hid -
ro gén (CH) ki bo csá tá si ha tár ér té ket 2020. de cem ber
31-éig tel je sí tett nek kell te kin te ni, ha a gép ko csi mo tor já -
nak be sza bá lyo zá sa meg fe lel a 2. szá mú mel lék let 2.2–2.4. 
pont já ban meg ha tá ro zott mû sza ki jel lem zõk te kin te té ben
a gyár tó ál tal elõ írt ér té kek nek.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sza bó Pál s. k., Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si igaz ság ügyi

és ener gia ügyi  mi nisz ter és ren dé sze ti mi nisz ter

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1045/2008. (VII. 14.) Korm.

ha tá ro za ta

az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re tén be lül új
ki emelt pro jekt ja vas la tok 

2008. jú ni u si ak ció ter vi ne ve sí té sé rõl

A Kor mány 

1. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a mel lék let -
ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re vo nat ko zó tá mo ga tá si
szer zõ dé se ket – a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az
Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo -
ciális Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in -
téz mé nye i rõl szó ló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let sze -
rin ti ér té ke lést kö ve tõ en – meg köt he ti; 

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ben ne ve sí tett ha tár idõ, an nak 

 hi á nyá ban 2008. de cem ber 15. 

2. fel hív ja a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy 
a Kor mány ré szé re ké szít sen je len tést az 1. pont ban meg -
ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá sá ról, ame lyek te kin -
te té ben az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si szer zõ dést nem kö -
tött.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt 
 fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let 
az 1045/2008. (VII. 14.) Korm. ha tá ro zat hoz

A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl
az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese -
té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek ál ta lá nos fel -
té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal -
mú rész le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, amely a pénz ügyi
fenn tart ha tó sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is be -
mu ta tó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt, költ ség-ha szon
elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be való
il lesz ke dést tar tal maz za.
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Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se OP Ré gió

Kecs ke mét Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

Kre a tív In no vá ci ós Köz pont
Kecs ke mét

DAOP Dél-Al föld

Kecs ke mét Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

A CS-2-0-0 jelû csa pa dék víz
csa tor na épí té se Kecs ke mé ten

DAOP Dél-Al föld

Al só-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság

Vi zek mennyi sé gi és mi nõ sé gi
vé del mé nek fej lesz té se a

Du na-völgy ben

DAOP Dél-Al föld

Tor nyos pál ca Köz ség
Ön kor mány za ta

Ipa ri-lo gisz ti kai ka pa ci tá sok
fel tá rá sát biz to sí tó új út épí té se

ÉAOP Észak-Al föld

Mû em lé kek Nem ze ti
Gond nok sá ga

Kas tély szi get Kul tu rá lis-Tu risz ti kai
Köz pont Ede lény – A Cse re hát és a
Ga lya ság tu risz ti kai fej lesz té se az

ede lé nyi L'Hu il li er-Co burg-kas tély
vonz ere jé nek fej lesz té se ré vén

ÉMOP Észak-Ma gyar or szág

Po rosz ló Köz ség
Ön kor mány za ta

Ti sza-ta vi Öko cent rum ÉMOP Észak-Ma gyar or szág

ITD Hun ga ry Non pro fit
Köz hasz nú  Zárt kö rû en

Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

Gaz da sá gi Ope ra tív Prog ram 
– 3.3.1. – Be fek te tés-ösz tön zés és

üz let fej lesz tés az ITD Hun ga ry Zrt.
ál tal – Pro-No vum 2010

GOP Kon ver gen cia ré gi ók

Ve len ce Vá ros
Ön kor mány za ta

Ve len cei-tó Ka pu ja KDOP Kö zép-Du nán túl



Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se OP Ré gió

Szob Vá ros
Ön kor mány za ta

Szob–Nagy bör zsöny kis vas út tel jes,
tu risz ti kai célú hely re ál lí tá sa 

– II. ütem

KMOP Kö zép-Ma gyar or szág

Bel vá ros-Li pót vá ros
Bu da pest V. ke rü le ti

Ön kor mány zat

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM -
BELVÁROS ÚJ FÕUTCÁJÁNAK
KIÉPÍTÉSE PROJEKT – I. ÜTEM

(2007/08 KMOP Ak ció terv
ke re té ben)

KMOP Kö zép-Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM –
HÍDFÕTEREK ÉS ÚJ PESTI

KORZÓ KIÉPÍTÉSE – I. ÜTEM
(2007/08 KMROP Ak ció terv

ke re té ben)

KMOP Kö zép-Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM –
REPREZENTATÍV KAPUTÉRSÉG 

KIÉPÍTÉSE – I. ÜTEM (2007/08
KMROP Ak ció terv ke re té ben)

KMOP Kö zép-Ma gyar or szág

A  Kormány
1046/2008. (VII. 14.) Korm.

ha tá ro za ta

az euró gya kor la ti be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lés meg kez dé sé rõl 
és szer ve ze ti ke re te i rõl szó ló 

1071/2007. (IX. 12.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

1. Az euró gya kor la ti be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lés meg kez dé sé rõl és szer ve ze ti ke re te i rõl szó ló 1071/2007.
(IX. 12.) Korm. ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: H.) 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A NEB tag jai:
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
az ön kor mány za ti mi nisz ter,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö ke.”

2. A H. 7. pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. A NEB te vé keny sé gé rõl, va la mint az euró be ve ze té sé hez szük sé ges gya kor la ti elõ ké szü le tek elõ re ha la dá sá ról

éven te be szá mol a Kor mány nak és az Or szág gyû lés il le té kes bi zott sá ga i nak.”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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