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KORPOS ATTILA

G ábor múlt év végén kezdte 
el családi házuk tervezteté-
sét. A telkének jogviszonya 

körüli tisztázások miatt nehezen 
indult a folyamat. Mostanra már 
ott tart, hogy az utolsó véleménye-
zésekre vár a hivataloktól – ezek 
után adhatja le a dokumentációt az 
engedélyeztetésre –, de már most ki-
ábrándult a bürokratikus útvesztők-
től. „Egyrészt elveszi a kedvet, hogy 
heteket kell várni minden egyes do-
kumentumra, másrészt elkeserítő, 
hogy a rendszer már az építés előtt 
jelentős összegeket követel, noha 
még egy téglát sem raktunk a má-
sikra” – állapította meg.

Tiszta telekkönyv és a 
birtokviszony 

A felvetés kapcsán profi  tervezői 
csapattól kértünk útbaigazítást. Bá-
lint, Dániel és Balázs fi atal tervezők, 
mint mondják, az utóbbi időben csík-
delnei, csíkpálfalvi, csíksomlyói és 
csobotfalvi területeket részesítettek 

előnyben a megrendelőik. „Az 
első és legfontosabb, hogy a 
telekkönyv és a birtokviszony 
tisztázott legyen. Enélkül 
gyakorlatilag képtelenség el-
indítani bármilyen folyama-
tot” – jelentette ki az elején 
Dániel. Első körben helyszín-
rajzot készítenek, majd egy 

másik rajzban feltüntetik, hogy 
a településen belül hol helyezkedik 
el a telek, kitérve persze a megköze-
lítési útvonalakra is. Mint mondták, 
a polgármesteri hivataloktól kiadott 
urbanisztikai bizonylat részletesen 
kitér arra, hogy az eredeti terveidhez 
képest milyen követelményeknek kell 
megfelelned a tervezés során: a te-

leknek hány százalékát építheted be 
(általában 25–30%-át), hány szintes 
lehet az épület, milyen színűre fest-
heted az épületet, milyen magas lehet 
a kerítés, hány méterre kell lennie a 
szomszédos telektől; vagy akár arra 
is, hogy nem csináltathatsz lapos tete-
jű házat, mert az nem illik bele a tele-
pülés képébe. „Ajánlatos, hogy előbb 
kikérjük a hivataltól ezt a bizonylatot, 
így már előre tudjuk, hogy mit szabad 

és mit nem. Azt viszont el lehet mon-
dani, hogy ahány községi polgármes-
teri hivatal, annyi urbanisztikai köve-
telmény létezik” – tette hozzá Balázs.

Ezután többtalálkozásos egyez-
tetések következnek a tervező és a 
megrendelő között a ház elrendezé-
se szempontjából. „Próbálom meg-

érteni, hogy az illető miként él a 
hétköznapokban, a háznak melyik 
részét fogja majd leginkább hasz-
nálni. Alaprajzot és háromdimenzi-
ós rajzot is készítünk: ami tetszik, 
megtartjuk, ami nem, azt módosít-
juk mindaddig, amíg a ház végleges 
formáját el nem érjük” – mesélte 
Dániel, hozzátéve, hogy ideális 
esetben ez egy hónapot vesz fel, de 
a kliens elvárásai mindig elsődle-

gesek, szeretik személyre szabni 
az igényeket. A végleges formát 
követően az engedélyeztetési do-
kumentumok beszerzése jön: víz-, 
gáz- és villanyhálózat kiépítésére, 
a hulladékgazdálkodástól szintén 
engedély kell, olykor a műemlékvé-
delemtől és az útügytől is, de idén-

től legalább a környezetvédelmi 
engedélyt eltörölték.

Három szakág

Ezután geotechnikai (fúrás által a 
telek földrétegeinek felmérése) és 
topográfusi (földfelszíni) tanul-
mányt kell készíttetni. Az építész 
által elkészített kivitelezési tervvel 
a statikai (tartószerkezet tervezé-
se) és az épületgépészeti felmérés 
(fűtés, szaniter, villanyhálózat) 
következik. „Mi összedolgozunk a 
statikussal és az épületgépésszel, 
így vállaljuk el a megrendeléseket. 
Ha mindhárom szakág befejezte a 

munkáját, jön egy független szak-
értő, aki a teljes dokumentációt 
véleményezi. Ezeket néha más me-
gyékbe kell küldeni, Hargita nem 
bővelkedik bennük. Kirívó eset-
ben 6–7 megyét is megjárnak a pa-
pírok” – tették hozzá. Ha mindent 
rendben találnak, az építkezési 

engedély kiváltására kerül sor, az 
építkezés elkezdését pedig be kell 
jelenteni a helyi önkormányzatnál 
és az Állami Építkezési Felügye-
lőségnél (ISC). „Onnantól kezdve 
legtöbb 36 hónapod van az építke-
zés befejezésére.”

Zsebbe nyúlós

Bálint nyomatékosítja, hogy nekik 
mindig az 1991/50-es törvény szerint 
kell eljárniuk, amely az építkezési 
normákat tartalmazza. „A kliens-
nek annyi dolga van, hogy telek-
könyvi kivonatot és urbanisztikai 
bizonylatot adjon nekünk, a felso-

rolt teendőket mi intézzük” – fogal-
maztak. Ideális esetben 2–3 hónapot 
vesz fel a folyamat, pénzügyileg pe-
dig átlag 15–20 ezer lejbe kerül. „Mi 
már az első vonalhúzásnál adunk 
egy árajánlatot, amely a változtatá-
sok után kevesebb és több is lehet a 
végén” – összegezték a fi úk.

P A T A K Y  I S T V Á N

Furcsa helyzetbe hozzák a jelen-
legi magyarországi járványügyi 

utazási korlátozások a csak magyar 
útlevéllel vagy személyi igazolvány-

nyal rendelkező, de Romániában élő, 
esetleg huzamosabban itt tartózkodó 
magyar állampolgárt, aki Horvátor-
szágba, Ausztriába, esetleg más olyan 
európai országba utazna, amelybe 
Magyarországon keresztül lehet leg-
hamarabb eljutni. Ilyen esetben az 
érintettre nem vonatkozik a karan-

ténmentes, meghatározott útvonalon 
24 óra alatt történő tranzitáthaladás 
lehetősége, ami például egy román 
állampolgárt megillet. Ugyanez a kor-
látozás vonatkozik azokra a kettős, 
román és magyar állampolgárokra is, 
akik adott esetben magyar okmányo-
kat felmutatva szeretnének átutazni 
az anyaország területén. Egy olvasónk 
hívta fel a fi gyelmet a sajátos helyzet-
re, ő saját tapasztalatára hivatkozott. 
A kolozsvári férfi  Horvátországba 
készül családjával, Magyarországon 
utaznának keresztül, és mivel kiskorú 
gyermekei nem rendelkeznek román 
útlevéllel (és természetszerűleg sze-

mélyi igazolvánnyal sem), ezért – ket-
tős állampolgárok lévén – magyar úti 
okmányokkal terveztek belépni, majd 
áthaladni Magyarországon. Az ottani 
határrendészetnél azonban előzetes 
érdeklődésükre azt a választ kapták, 
hogy az áthaladás ebben az esetben 
nem lehetséges: vagy felmutatnak két 
negatív vírustesztet, vagy kéthetes 
karantén vár rájuk. „Úgyhogy most 
azon gondolkodunk, teszteltessük-e 
le a gyerekeket, vagy igényeljünk 
nekik román útlevelet” – vázolta a 
család dilemmáját kincses városi ol-
vasónk. Lapunk megkérdezte az ügy-
ben a magyar Országos Rendőr-főka-

pitányság (ORFK) illetékeseit. „Nincs 
lehetőség magyar állampolgároknak 
igénybe venni a tranzitáthaladást” – 
érkezett a hivatalos megerősí-
tés az ORFK kommunikációs 
szolgálatának sajtóügyeleté-
ről. Ami azt jelenti, hogy a 
csupán átutazni kívánó ma-
gyar állampolgár is hatósági 
házi karanténba kényszerül 
két hétig, amennyiben sárga 
jelzésű országból érkezik. A 
határon egyébként csak rutin egész-
ségügyi vizsgálat, hőmérőzés és ki-
kérdezés van. A tesztet a karanténba 
vonulás után lehet kérni.

Házépítés: nem épp sétagalopp
Utánajártunk, mivel is jár egy családi ház építésének lepapírozása

15–20 ezer lejbe kerül 
egy családi ház építésének 
„lepapírozása”. Csak ezután jön 
a java
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     FOTÓ: VERES NÁNDOR

Tranzitáthaladásnál nem jár előnnyel a magyar útlevél
• Nincs lehetőségük igénybe venni a Magyarországon 
való tranzitáthaladást a csak magyar állampolgár-
sággal rendelkezőknek vagy a magyar okmányokat 
felmutató kettős állampolgároknak, akiknek így akkor 
is karanténba kell vonulniuk, ha például Romániából 
Ausztriába igyekeznének. 

• Adott a helyzet: saját telkünkön családi házat szeretnénk építeni. Milyen elvá-
rásoknak kell megfelelnünk, amíg eljutunk odáig, hogy az első követ meg tudjuk 
mozdítani? Szakértők avattak be az útvesztőbe. Egy azonban biztos: a papírozás 
legalább 15 ezer lejbe fog kerülni.




