277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet

az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk
központi nyilvántartásáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következ ket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya a következ , az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó
dokumentációkra terjed ki:
a) az e rendelet hatálybalépése el tt az építésügyi-m!szaki dokumentációk meg rzésér l és hasznosításáról szóló
181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelettel és a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek
nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi m!szaki dokumentációk meg rzésének és hasznosításának részletes
szabályairól szóló külön jogszabállyal a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt
településrendezési eszközök, helyi építési el írások, építészeti-m!szaki dokumentációk, tervtárak (ideértve a
bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentációkat
is);
b) az e rendelet hatálybalépését követ en keletkezett, az épít ipari kivitelezési tevékenységr l, az építési naplóról
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (5)-(6)
bekezdésében meghatározott kivitelezési, és - ha készült - az R. 13. § b) pontja és 17. § (2) bekezdése szerinti
megvalósítási dokumentációk;
c) az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követ en az építésügyi hatósági
eljárásban benyújtott - különösen az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló - szakért i
vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk;
d) jogszabályban el írt kötelezettség teljesítése céljából az építményre el írt és e rendelet hatálybalépését
követ en keletkezett szakért i vélemények (szakvélemények), különös tekintettel az energia tanúsítványra;
e) az e rendelet hatálybalépését követ en - külön jogszabály alapján - a kéménysepr -ipari közszolgáltatás
keretében a m!szaki felülvizsgálatról készített bizonylat és szakvélemény, valamint azok a m!szaki felülvizsgálatról
készített bizonylatok és szakvélemények, amelyek külön jogszabály szerinti rzési határideje e rendelet
hatálybalépését követ en jár le, ha annak tárgyában nem történt újabb m!szaki felülvizsgálat;
f) az e rendelet hatálybalépését követ en kezdeményezett használatbavételi engedélyezési eljáráshoz benyújtott
közm!szolgáltatói nyilatkozat;
g) az e rendelet hatálybalépését követ en a telek állapotáról jogszabályban el írt kötelezettség teljesítése céljából
készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények;
h) az építmények vagy telkek m!emléki (m!emlék, m!emléki környezet, m!emléki jelent ség! terület, történeti
táj) és régészeti védettségére, valamint a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefügg
tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok;
i) a településrendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó önkormányzati határozatok,
rendeletek;
j) az önkéntesen átadott dokumentációk, gy!jtemények, dokumentumtárak.
(2) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet szerinti honvédelmi és katonai célú
építmények,
b) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetés!, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmér l
szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet mellékletének II. részében megjelölt építmények,
c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosm!, az összeköt és a felhasználói
berendezés, valamint a termel i vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték; a villamos hálózati-, és a villamos
energia termel i engedélyesek tulajdonában vagy rendelkezésében lév zártcélú távközlési és adatátviteli rendszer,
d) a földgázellátásról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és

szerelvényekkel,
e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó
tartozékokkal és szerelvényekkel,
f) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris építmény, rendszer és berendezés,
g) a távh szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távh -szolgáltatási célra h t termel építmények,
valamint a távh továbbítására, elosztására szolgáló távh vezetékek, a távh t továbbító h hordozó közeg kiadására,
elosztására, fogadására, illetve átalakítására szolgáló h központok, és
h) a vasúti pálya, a vasút egyéb helyhez kötött létesítményei és berendezései, a sikló, a függ pálya, a távolsági
szalagpálya és a sífelvonó
dokumentációi.
2. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról, valamint az
e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk meg rzésér l és közérdek! hasznosításáról az építésügyért felel s
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a
továbbiakban: VÁTI) által m!ködtetett országos illetékesség! Dokumentációs Központ útján gondoskodik.
(2) A Dokumentációs Központ felügyeletét a miniszter látja el. A Dokumentációs Központot a miniszter által
jóváhagyott és az interneten a VÁTI honlapján nyilvánosságra hozott Üzemeltetési Szabályzat alapján kell
m!ködtetni.
(3) Ez a rendelet nem érinti az építésügyi hatósági és más hatósági nyilvántartások rendszerét.
3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk közül
a) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti dokumentációk egy példányát a használatbavételi vagy fennmaradási
engedély joger ssé, illetve végrehajthatóvá válását követ 30 napon belül a tervez ,
b) az 1. § (1) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz benyújtott szakért i vélemények
(szakvélemények), nyilatkozatok egy példányát a használatbavételi vagy fennmaradási engedély joger ssé, illetve
végrehajthatóvá válását követ 30 napon belül az els fokú építésügyi hatóság,
c) az 1. § (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumok és
szakért i vélemények (szakvélemények) egy példányát annak elkészültét követ 30 napon belül a szakért , illetve a
szakvéleményt készít szervezet,
d) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakvélemények egy példányát annak elkészültét követ 30 napon belül, a
m!szaki felülvizsgálatról készített bizonylat egy példányát a kiállítás szerinti naptári negyedévet követ 30 napon
belül, azokat a m!szaki felülvizsgálatról készített bizonylatokat és szakvéleményeket, amelyek rzési határideje e
rendelet hatálybalépésekor még nem járt le és annak tárgyában nem történt újabb m!szaki felülvizsgálat, az rzési
határid lejártát követ 30 napon belül a kéménysepr -ipari közszolgáltató,
e) az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lel helyek nyilvántartásba vételét egy példányban a
nyilvántartásba vételt követ 30 napon belül a nyilvántartásba vételre jogosult szerv,
f) az 1. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendel döntést, valamint
a településrendezési eszközöket az önkormányzat döntését követ 30 napon belül a rendelettel vagy határozattal
együtt egy példányban a jegyz
a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni, illetve megküldeni (a
továbbiakban együtt: átadni).
(2) A dokumentumokat - az 1. § (1) bekezdés a) pontjába tartozók kivételével - PDF (Portable Document Format)
vagy az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló
külön jogszabályban el írtaknak megfelel formátumban kell a Dokumentációs Központ részére elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül 100 MB terjedelemig, vagy - 100 MB terjedelem felett minden esetben - az 1. számú
mellékletben szerepl , csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton átadni.
(3) Az els fokon eljáró építésügyi hatóság a naptári negyedévben joger ssé és végrehajthatóvá vált azon építési,
módosított építési, továbbépítési, használatbavételi és fennmaradási engedélyek jegyzékét, amelyek esetében
kivitelezési dokumentáció készítése kötelez , illetve amelyeknél az engedélyezési eljárásban szakvélemény készült,
a negyedévet követ hó 15-ig köteles a Dokumentációs Központnak megküldeni az e rendelet szerinti kötelezettség
teljesítésének ellen rzése céljából.
(4) A (3) bekezdés szerinti jegyzéknek tartalmaznia kell:
a) az építtet nevét, megnevezését, címét;
b) az építési, módosított építési, továbbépítési, használatbavételi vagy fennmaradási engedély számát;
c) az építmény címét, helyrajzi számát, megnevezését (a döntésben nevesített leírását);
d) a tervez nevét, megnevezését;
e) szakvélemény benyújtása esetén a szakért nevét.
4. § (1) A Dokumentációs Központ a részére átadott dokumentációt meg rzi, az Étv. el írásai szerint nyilvántartja,

rendszerezi, katalogizálja.
(2) A dokumentációknak a Dokumentációs Központ általi meg rzése és hasznosítása a kezelt anyagokkal
kapcsolatos szerz i jogokat nem érinti.
(3) Kérésre a Dokumentációs Központ a dokumentumállományába betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat,
illetve arról másolatot ad a személyes adatok védelmér l és a közérdek! adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezései szerint.
5. § (1) A Dokumentációs Központ az ügyfél megbízása alapján más dokumentációs, illetve adattárakból
dokumentációkat, közérdek! adatokat szerezhet be, felmérést készíthet, továbbá meghatározott fejlesztési,
beruházási célokhoz kapcsolódóan lehet ségeket vizsgálhat, tárhat fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentáció- és adatbeszerzés céljából
a) a Dokumentációs Központ az ingatlanügyi hatósággal az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer
szolgáltatásainak a Dokumentációs Központ saját informatikai eszközeivel történ igénybevételére szolgáltatási
szerz dést köt;
b) a külön jogszabály szerinti levéltárak a kért dokumentációkról, adatokról tájékoztatást nyújtanak.
(3) A Dokumentációs Központnak az adatbázisokhoz, levéltárakhoz és az ingatlan-nyilvántartáshoz való
elektronikus kapcsolódását, valamint az ezekkel kapcsolatos adatcserét, dokumentumok átadását az elektronikus
kormányzati gerinchálózaton keresztül kell biztosítani.
6. § (1) A dokumentációkkal kapcsolatos adatszolgáltatás költségeit - az építésüggyel kapcsolatos hatósági
tevékenységhez nyújtottak kivételével - a Dokumentációs Központ az igényl nek felszámítja.
(2) A dokumentációs adatállományból meghatározott szempontok szerint megrendelt dokumentációk, m!szaki és
területi adatok kigy!jtéséért, vizsgálatáért, területi állapotfelméréséért, mint közérdek! szolgáltatásért fizetend
költségtérítést vagy díjakat a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint a Dokumentációs Központ Üzemeltetési
Szabályzatában kell megállapítani.
(3) A közérdek! adatok szolgáltatását és azt meghaladó, egyéb feladatok közti költségek elszámolásának, a
mindkét tevékenység során felmerül közös költségek megosztásának feltételeit a miniszter és a VÁTI között kötött
közhasznú szerz désben kell rendezni.
(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatának - a díjak (2) bekezdés szerinti megállapításán kívül tartalmaznia kell
a) a 3. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás részletes technikai feltételeit;
b) a 4. § (3) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások feltételeit és módjait;
c) az Ügyfélszolgálaton történ információkérés feltételeit és módját;
d) a megrendelés kötelez elemeiként az azonosíthatósághoz szükséges megrendel i adatokat.
7. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációk közül a Dokumentációs Központ részére még át nem
adott tervtárakat az azokat rz szervezet, illetve a felszámolásra kerül gazdasági társaságok tulajdonában lev
dokumentációkat a felszámoló, illetve végelszámoló 2009. december 31-éig köteles a Dokumentációs Központ
részére ingyenesen átadni.
(3) Az 1. § (2) bekezdés d) pontja esetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
hatálybalépéséig a 2003. évi XLII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A Dokumentációs Központnak a digitális terv- és adatszolgáltatást 2009. január 1-jét l kell biztosítania.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidej!leg
a) az építésügyi-m!szaki dokumentációk meg rzésér l és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm.
rendelet,
b) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi
m!szaki dokumentációk meg rzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM
rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése, a 3. § (2) bekezdésének a „területi tervi, valamint az építésügyi-m!szaki” és az
„építmények esetében a használatbavételi engedély kiadását” szövegrésze, a 3. § (3) bekezdésének „vagy
építménytervek” szövegrésze, a 3. § (4) bekezdés f) pontjának az „építményeknél a jellemz kapacitásadatokkal,”
szövegrésze, a 3. § (4) bekezdés i) pontjának „valamint településrendezési tervek és helyi építési el írások”
szövegrésze és a 4. §-a
hatályát veszti.
(6) Az (5) bekezdés 2009. január 2-án, a (2)-(4) bekezdés 2010. január 1-jén hatályát veszti.
(7) A 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott dokumentációk közül a szabályozási tervet az a jegyz , akinél
az nem áll elektronikus úton rendelkezésre és annak elektronikus úton történ el állításhoz szükséges technikai
feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át.

1. számú melléklet a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelethez
Az adatszolgáltatáshoz alkalmazható elektronikus adathordozók
1. CD
a) CD-ROM (ISO 9660:1988, Volume and File Structure)
b) CD-ROM (ISO/IEC 10149:1995, Read-Only 120 mm Optical Data Disks)
2. DVD
a) DVD+R 4,7 GB (ISO/IEC 17344, DVD+R - Recordable OpticalDisks, 4,7 GB)
b) DVD-R 4,7 GB (ISO/IEC 23912, DVD-R - Recordable Optical Disks, 4,7 GB)

2. számú melléklet a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelethez
A Dokumentációs Központ szolgáltatásaiért fizetend díjak megállapításának
szempontjai
1. Közérdek! adatok szolgáltatása esetében díjként csak a személyes adatok védelmér l és a közérdek! adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerinti (sokszorosítási, másolási) költségek
számíthatóak fel.
2. Az 1. pontban meghatározottakat meghaladó szolgáltatások (területek megrendel által megadott szempontok
szerinti kiválasztása, beruházásokhoz területek kiválasztásához, kockázatelemzéshez dokumentációk, adatok
kigy!jtése megadott szempontok szerint stb.) esetén a díjat a közszféra információinak további felhasználásáról szóló
2003/98/EK Irányelv 6. cikkében meghatározott elvekkel összhangban, a dokumentumok gy!jtésének,
feldolgozásának, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának költségeinek és legfeljebb 5% nyereséghányad
számításával kell megállapítani.
3. Nem számítható nyereség az 1. pont szerinti adatok költségeihez, illetve a más nyilvántartásokból kért
adatokért, dokumentációkért fizetend díjakhoz.

