
I. A lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 

módosítása1

5. § (1) A  lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R4.) a következ� 6/A–6/E. §-sal egészül ki: 

 „6/A. § (1) A bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében 

a) az építtet�vel közvetlen szerz�déses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervez� az általa 
vállalt tervezési és tervez�i m�vezetési tevékenység, 

b) a f�vállalkozó kivitelez� az általa vállalt épít�ipari kivitelezési tevékenység 

körében okozott kár megtérítésére köteles felel�sségbiztosítási szerz�dést (a  továbbiakban: 
felel�sségbiztosítás) kötni, és azt az e rendeletben meghatározott ideig fenntartani. 

(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt felel�sségbiztosítás-kötési kötelezettség kiterjed a  határon átnyúló 
szolgáltatást végz�, szabad szolgáltatás jogával rendelkez� szolgáltatókra is. 

(3) A felel�sségbiztosítással 

a) a tervez�nek legkés�bb a tervezési szerz�dés megkötésekor, 

b) a f�vállalkozó kivitelez�nek legkés�bb a munkaterület átadásakor 

rendelkeznie kell. 

(4) Egy bejelentéssel érintett tervezés esetén, amennyiben a  tervezési szerz�dés utóbb mégsem jön 
létre, a tervez�nek joga van felmondani a biztosítási szerz�dést a biztosítási szerz�dés megkötését�l 
számított két héten belül. 

6/B.  § (1) A felel�sségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a  biztosított tevékenység körében 
felmerül� dologi és személyben történ� károkozás esetére. 

(2) A tervez�i felel�sségbiztosításnak ki kell terjednie a felel�sségbiztosítási szerz�dés hatálya alatt 

a) a tervez� és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel, 

b) a  tervez�, vagy az  általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervez� által végzett 
tervez�i m�vezetéssel okozott károkra. 

(3) A f�vállalkozó kivitelez� felel�sségbiztosításának ki kell terjednie a felel�sségbiztosítási szerz�dés 
hatálya alatt 

a) a  f�vállalkozó kivitelez� és alvállalkozói által az  épít�ipari kivitelezési tevékenységgel érintett 
lakóépület hibás építési tevékenységével okozott dologi károk, 

b) a f�vállalkozó kivitelez� és alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott károk, 
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c) az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felel�s m�szaki vezet� által okozott károk 

biztosítására. 

6/C. § (1) A felel�sségbiztosításnak 

a) a tervez� esetében 

aa) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 2 millió forintig és 
állandó felel�sségbiztosítás esetében évente, egy adott id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében 
a biztosítás tartamára együttesen legalább 6 millió forintig, 

ab) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összeg� beruházási 
költségkeret között legalább 5 millió forintig és állandó felel�sségbiztosítás esetében évente, egy adott 
id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 15 millió forintig, 

ac) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió forintig és állandó 
felel�sségbiztosítás esetében évente, egy adott id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében 
a  biztosítás tartamára együttesen 30 millió forintig, 

b) a  f�vállalkozó kivitelez� esetében a  6/B.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti kár bekövetkezése 
esetén a  kár teljes értékére, minden egyéb esetben

ba) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és 
állandó felel�sségbiztosítás esetében évente, egy adott id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében 
a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig, 

bb) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összeg� beruházási 
költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felel�sségbiztosítás esetében évente, egy 
adott id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig, 

bc) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó 
felel�sségbiztosítás esetében évente, egy adott id�szakra kötött felel�sségbiztosítás esetében 
a  biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig kell fedezetet biztosítania. 

(2) Beruházási költségkeret alatt a  beruházásnak az  építésügyi és az  építésüggyel összefügg�
szakmagyakorlási tevékenységekr�l szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16.  § (3)  bekezdés 
e)  pontja alatti költségkeretét kell érteni. 

6/D.  § A  felel�sségbiztosításnak a  felel�sségbiztosítási szerz�dés hatálya alatt okozott és legkés�bb 
a  szerz�dés megsz�nését követ� 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási 
eseménynek min�sül� károkra kell fedezetet nyújtania. A szerz�désnek fenn kell állnia 

a) tervez� esetében legalább az elektronikus építési f�napló megnyitását követ� 2 évig, 

b) f�vállalkozó kivitelez� esetében legalább a lakóépület teljes m�szaki átadás-átvételének lezárásáig. 

6/E.  § (1) A  6/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tervez� az  1.  melléklet szerinti kivitelezési 
dokumentáció feltöltésével egyidej�leg nyilatkozik az  elektronikus építési naplóban 
a  felel�sségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevér�l. 

(2) A  f�vállalkozó kivitelez� legkés�bb a  6/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
id�pontig feltölti 



nyilatkozatát az elektronikus építési naplóba a felel�sségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító 
nevér�l. 

(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidej�leg a  tervez� és a  f�vállalkozó kivitelez�
feltölti az elektronikus építési naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy 

a) egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy épít�ipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó 
biztosítás esetében a felel�sségbiztosítás fennáll, 

b) egy adott id�szakra kötött vagy állandó felel�sségbiztosítás esetében az adott tervezésre vagy 
épít�ipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan az  e  rendeletnek megfelel� felel�sségbiztosítás 
vagy biztosítási fedezet fennáll. 

(4) A (3) bekezdés szerinti igazolást a  biztosító térítésmentesen, a  kérelem beérkezését�l számított 8 
napon belül állítja ki. 

(5) Amennyiben a felel�sségbiztosítási jogviszony annak a biztosítási szerz�dés szerinti lezárulta el�tt 
valamilyen oknál fogva megsz�nik vagy a feltöltött fedezetigazolás tartalma módosul, a biztosító ezt 
a tényt és a megsz�nés id�pontját a  megsz�néshez vezet� ok felmerülését vagy a  módosítást követ�
15 napon belül jelzi az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér�l és m�ködési 
feltételeir�l szóló kormányrendelet szerint illetékes építésfelügyeleti hatóságnak.” 

(2) Az R4. a következ� 7/A. §-sal egészül ki: 

„7/A.  § (1) A  felel�sségbiztosítási szerz�dést az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelez� tervez�i és 
kivitelez�i felel�sségbiztosítás bevezetésével összefügg� módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor már fennálló tervezési vagy kivitelezési 
szerz�dés esetén 

a) tervez� esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 
2017. február 16-át követ�en kerül sor, 

b) f�vállalkozó kivitelez� esetében akkor kell megkötni, ha az  elektronikus építési f�napló 
megnyitására 2017. február 1-jét követ�en kerül sor. 

(2) Amennyiben a  tervez� vagy a  kivitelez� a  Módr1. hatálybalépésének napján rendelkezik 
érvényes felel�sségbiztosítással, az  (1)  bekezdésben meghatározott határid�kig kell azt e  rendelet 
el�írásainak megfeleltetnie. Ebben az  esetben a  6/D.  §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak 
a  biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e 3 éves id�tartam alatt a biztosítás fennáll.” 

6. § Az R4. 1. § (1) bekezdésében a „formátumban” szövegrész helyébe a „formátumban, a 6/E. § 
(1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás 
feltöltése” szöveg lép. 

II. Egyéb rendeletek módosításai 

Az épít�ipari kivitelezési tevékenységr�l szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 

1. §  

(1) Az  épít�ipari kivitelezési tevékenységr�l szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R1.) 3.  § 



(2) bekezdése a következ� r) ponttal egészül ki: 

(A kivitelezési szerz�dés tartalmazza) 

„r) a  kivitelez� nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l 
szóló 

kormányrendeletben meghatározott kötelez� felel�sségbiztosítással rendelkezik vagy legkés�bb 
a  munkaterület átadásakor rendelkezni fog.” 

 (2) Az R1. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következ� rendelkezés lép: 

„(5b) Az építési munkaterület nem adható át a f�vállalkozó kivitelez� részére, az építési napló nem 
nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhet� meg 

a) az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában és 

b) ha a  f�vállalkozó kivitelez� nem rendelkezik a  lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelez� felel�sségbiztosítással.” 

(3) Az R1. 42. §-a a következ� (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelez� tervez�i és kivitelez�i 
felel�sségbiztosítás bevezetésével összefügg� módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. 
rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdés 

r) pontját a kivitelezési szerz�désnek akkor kell tartalmaznia, ha 

a) a kivitelezési szerz�dést 2017. január 1-jét követ�en kötötték és 

b) az  e  kivitelezési szerz�dés alapján végzett épít�ipari kivitelezési tevékenység elektronikus építési 
f�naplójának megnyitására 2017. február 1-jét követ�en kerül sor.” 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen�rzésekr�l, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

2. §  

(1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen�rzésekr�l, valamint az  építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 58. § 
(2) bekezdés b) pontja a következ�

ba) alponttal egészül ki: 

(Az építésfelügyeleti hatósága 62. §-ban foglaltak szerint ellen�rzi vagy ellen�rizheti) 

„ba) hogy a tervez� és a f�vállalkozó kivitelez� rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszer�
bejelentésér�l szóló kormányrendeletben meghatározott kötelez� felel�sségbiztosítással,” 

(2) Az R2. 65. § (1) bekezdése a következ� f) ponttal egészül ki: 



(Az építésfelügyeleti hatóság az  elektronikus építési naplóba történ� egyidej� bejegyzéssel megtiltja 
az  épít�ipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos 
szabálytalanságnak min�sül) 

„f) a  lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l szóló kormányrendeletben meghatározott kötelez�

felel�sségbiztosítás hiánya.” 

3. § Az R2. 65. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép. 

Az építésügyi és az építésüggyel összefügg� szakmagyakorlási tevékenységekr�l szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet módosítása 

4. § (1) Az  építésügyi és az  építésüggyel összefügg� szakmagyakorlási tevékenységekr�l szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 17. § (1) bekezdése a következ� d) ponttal 
egészül ki: 

(Az építészeti-m�szaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerz�dés a  Ptk. és 
az  Étv. el�írásain túlmen�en tartalmazza) 

„d) a  tervez� nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  lakóépület építésének egyszer� bejelentésér�l 
szóló kormányrendeletben meghatározott kötelez� felel�sségbiztosítással rendelkezik.” 

(2) Az R3. a következ� 52. §-sal egészül ki: 

„52.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelez� tervez�i és kivitelez�i 
felel�sségbiztosítás bevezetésével összefügg� módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. 
rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt elemet a tervezési szerz�désnek akkor 
kell tartalmaznia, ha 

a) a tervezési szerz�dést 2017. január 1-jét követ�en kötötték és 

b) az  e  tervezési szerz�dés alapján végzett tervezési tevékenység elektronikus építési naplójának 
készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követ�en kerül sor. 

Záró rendelkezés 

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


