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1. Építésügyi hatósági szolgáltatás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) 

bekezdése szerint: Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 

ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. A kérelmet az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: 

ÉTDR) által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. Kérelem és a kérelem tárgyának megfelelő elektronikusan 

csatolt dokumentumok, az elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumok szükségesek. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be.  

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása:  

Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása 

előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz 

elektronikusan az ÉTDR tárhely igénybevételével. Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás 

keretében kérheti: 

 annak vizsgálatát, hogy az ÉTDR elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai 

megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak 

mellékleteire vonatkozó előírásoknak, 

 tájékoztatást arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy 

további szakhatósági közreműködés, 

 tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági 

közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá 

jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről, 

 a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását, 
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 annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy 

akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint 

 az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás 

nyújtását. 

Az építésügyi hatóság az építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő 

munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma 

nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély vagy az építésügyi hatósági tudomásulvétel 

iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem benyújtására. 

Az építésügyi hatóság a szakmai nyilatkozatát a tárhelyen vagy a kérelemben a kapcsolattartás 

módjára megjelölt rendelkezésnek megfelelően küldi meg az építtetőnek. 

Az építésügyi hatósági szolgáltatást a hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem 

benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. 

A hatóság szakmai nyilatkozatát az építtetőhöz intézett elektronikus levélben, a fentiekben felsorolt 

kérdéskörben állíthatja ki. A kiadott nyilatkozat a hatóságot a hatósági eljárása során nem köti. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély 

iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt 

kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a 

kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 
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 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 
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hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 

Az ügyintézés határideje:  

15 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 
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 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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2. Építési engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

Mellékletek: 

Az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, jogszabályban előírt esetekben igazolni 

kell, hogy 

- a települési önkormányzat polgármestere vagy a főpolgármester településképi véleményt 

adott, vagy 

- a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt 

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményt adott. 

 

Amennyiben a kérelmező birtokában van 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott 

esetekben jogerős vagy végleges környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati 

engedély - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott 

építkezés esetén az összes szakaszra együttesen, 
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 erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, 

 termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló jogerős vagy végleges hatósági határozat - kivéve, ha az az 

összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, 

 a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi 

hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy 

mellékelheti azokat a kérelemhez. 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell: 

a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet III. részében meghatározott és az adott eljáráshoz 

előírt építészeti-műszaki dokumentációt, 

ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

megkereséséhez szükséges, az Eng. r. 5. melléklet szerinti dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet 

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását 

és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az 

nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre. 

Az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az 

építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 



9 
 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az eljáró hatóság az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási 

forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.  

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett – az Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott feltételek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést. 

A kérelemmel egy időben a műemléket érintően örökségvédelmi engedélyre irányuló kérelem is 

előterjeszthető. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 36. § (1) bekezdése 

szerint építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor 

adható, ha a kérelem és mellékletei, valamint a kérelmezett tevékenység megfelel a jogszabályokban 

meghatározott szakszerűségi követelményeknek. 

Az építésügyi hatóság az engedély iránti kérelem elbírálása során vizsgálja a 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltakat, helyszíni szemlét tarthat a tényállás tisztázása miatt. 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység 

az Eng. r. 18. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, vagy engedélyezését a kiemelt 

településképi vélemény vagy településképi véleményében a polgármester nem javasolta. 

Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés 

nélkül végzett építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. 
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Ha az építésügyi hatóság megállapítja, hogy a tervezett építési tevékenységet engedély nélkül 

megkezdték, haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül építésrendészeti eljárást kezdeményez, 

és nyolc napon belül az építési engedély kiadását megtagadja. 

Az építési engedélyre vonatkozó határozat három fő részből áll rendelkező rész, indokolási rész, 

figyelmeztető és tájékoztató rész. 

Az építésügyi hatóság a határozaton feltünteti az értesítettek körét. Az építési engedély iránti 

kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető. 

A végleges döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával, az építésfelügyeleti 

hatósággal az ÉTDR-en keresztül, az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággal, 

valamint a területi vízügyi hatósággal, ha az építési engedélyezési eljárás környezetvédelmi vagy 

egységes környezethasználati engedély köteles építményre vonatkozott, a munkavédelmi hatósági 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, ha az építési tevékenységgel érintett 

építmény azbesztet tartalmaz, mindazokkal, akiknek értesítését jogszabály előírja. 

Az építési engedély véglegessé válása esetén az építésügyi hatóság a véglegessé válás napját az 

ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus 

engedélyezési záradékkal látja el. 

Az építési engedélyezési eljárás során hozott végleges döntés a hozzátartozó, engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 

Az építésügyi hatóság - az építési engedélykérelemben erre irányuló külön kérelem esetén - a 

végleges építési engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentációt a véglegessé válás időpontjának tudomásra jutásától számított három napon belül az 

építtető vagy meghatalmazottjának a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően 

megküldi. 

Az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított három évig hatályos. A hatályossága 

alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az 

építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi 

engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési 

engedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott feltételek 

teljesülése esetén hosszabbítja meg. 

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát az engedély megadására vonatkozó 

határozatában három évnél rövidebb időtartamban is megállapíthatja. Az engedély 

meghosszabbítására ebben az esetben is a fentiekben leírtak szerint történik. 

Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a 

módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építési tevékenység végzésére – az Eng. r. 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján 

egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével – jogszabályban meghatározott 

építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni. 

 Építmény, építményrész rendeltetésének építési engedély köteles építési munkával nem járó 

megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye. 

 Az építési engedélyt egy telekre – az Eng. r. 17. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az egy 

időben megvalósuló építési tevékenység egészére kell kérni. 

 Egy telken több ütemben megvalósuló építési tevékenységre az építési engedélyt 

- a) az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket megjelölve, vagy 

- a teljes építési beruházás bemutatása mellett ütemenként 
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is meg lehet kérni. 

 Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben 

-  az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, 

-  bontás engedélyezésére, 

-  fennmaradási engedélyezésre, 

irányuló kérelem is előterjeszthető. 

 Az építésügyi hatóság az Eng. r. 17. § (4) bekezdés szerinti kérelmek elbírálását összevonja, 

döntéseit egybefoglalja. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 
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nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 
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 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
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 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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3. Használatbavételi engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell 

a) papír alapon vezetett építési napló esetében 

aa) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát, 

ab) az Eng. r. 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot, 

b) a szakhatóság megkereséséhez szükséges Eng. r. 5. melléklet szerinti dokumentációt, ha a 

kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR 

igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, 

b) az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 
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hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 
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Az eljárás megindításáról nem kell értesítést kibocsátani. 

A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság meggyőződik 

arról, hogy 

a) az építési tevékenységet az építési engedélynek, módosított építési engedélynek, az ahhoz tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-e el, 

b) a tapasztalt eltérések 

ba) építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e, 

c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van-e, 

d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, valamint 

e) az építmény zavartalan használatához az építési engedélyben előírt szükséges járulékos 

építmények megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést 

elvégezték-e, 

f) az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat rendelkezésre áll-e, 

A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá 

tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és 

- az eltérés nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött és a megvalósulási dokumentációban 

szerepel, 

- az Eng. r. 40. § (2) bekezdés f) pontja szerinti dokumentum rendelkezésre áll, 

- az Eng. r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapot 

követően energetikai tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű 

épületként épült meg. 

Ha a használatbavételi engedélyezéskor az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztonságos 

építményhasználatot nem gátló hiányosságokat tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja és 

ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő megjelölésével és a nem teljesítés esetén 

alkalmazható szankciók alkalmazására való figyelmeztetéssel – a kötelezésre vonatkozó, e 

rendeletben foglalt előírások szerint – kötelezi az építtetőt a még fennálló hibák, hiányosságok 

megszüntetésére, a kulturális örökség védelme érdekében szükséges munkálatok elvégzésére. 

Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az 

építmény használatát csak akkor tilthatja meg, ha 

- az észlelt hibák, hiányosságok, valamint a kikötések és feltételek teljesítésének hiánya az építmény 

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza, 

- az Eng r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapon túl a 

közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti, 

- az Eng. r. 39. § (10) bekezdésében meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem 

igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott követelményeknek való megfelelést, 

- az építtető az Eng. r. 39. § (8a) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, 

- az Eng. r. 40. § (2) bekezdés f) pontja szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy 

- az építtető – a 22. §-ban meghatározott kivétellel – építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 

tevékenységgel tért el az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 

építészeti-műszaki dokumentációtól. 

A határozat rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót, 

b) az építési engedély számát, keltét, 
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c) a használatbavételi engedély kikötéseit, 

d) kötelezést 

- a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok 

esetén a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében, határidő kitűzése mellett a 

szükséges építési munkák elvégzésére, 

- arról, hogy a használatbavételi engedély véglegessé válását követő hatvan napon belül – 

amennyiben erre korábban nem került sor – a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, valamint az 

OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról a hatályos földhivatali záradékkal 

ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be feltölteni, 

e) az építési tevékenység rövid leírását, az építmény rendeltetését, valamint az önálló rendeltetési 

egységek számát, rendeltetésének megjelölését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési 

egységenként. 

A határozat tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtető az építési, illetve bontási 

tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon 

belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minőségű és 

mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során 

ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási 

tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, 

melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető. A 

használatbavételi engedély véglegessé válása esetén az építésügyi hatóság a véglegessé válás 

napját az ÉTDR-ben rögzíti. Az építésügyi hatóság a végleges használatbavételi engedélyt a 

véglegessé válástól számított három napon belül megküldi az építtetőnek vagy meghatalmazottjának 

a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően. A hatályos földhivatali záradékkal 

ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően a végleges használatbavételi 

engedély ÉTDR-en keresztül történő megküldésével az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan 

fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Használatbavételi engedély alapján vehető használatba az a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett 

kérnie, ha 

- annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy 

- az Eng. r. 11/A. § (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye az Eng. r. 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy 

feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és 

az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti. 

 A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre 

irányuló kérelem is előterjeszthető. 

 A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési engedély hatályossága alatt – a 

használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

 Új épület építése vagy meglévő épület – az az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban 

változást eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem 

előterjesztésével egyidőben az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási 
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átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni. 

 A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását 

és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, azonban ha az Eng. r. 39. § (5) 

bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a 

használatbavételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt 

a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. 

 Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre 

vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi 

engedélyt kérelmezni. 

 Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek 

esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. 

 Meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület 

hasznos alapterületének 100%-át, igazolni kell az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való 

megfelelést. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 
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 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 
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készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 
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Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 
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 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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4. Fennmaradási engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell az Épkiv. 14. §-ában 

meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése nélkül 

végezték. A fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy 

a) a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és 

egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II.14.) Korm. rendeletben kijelölt 

hatóság vagy a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményt adott, 

b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt 

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményt adott. 

Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) a Khvr.-ben meghatározott esetekben végleges környezetvédelmi, illetve egységes 

környezethasználati engedély – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, 

illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés 

esetén az összes szakaszra együttesen, 

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye – kivéve, ha az az összevont 

telepítési eljárásban került kiadásra –, 
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c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről 

szóló végleges hatósági határozat – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, 

az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez. 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

a) az Eng. r. 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a 

szakhatóság megkereséséhez szükséges, az Eng. r. 5. melléklet szerinti dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá 

tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 
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gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az eljáró hatóság az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási 

forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.  

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett – az Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott feltételek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést. 

A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során, valamint a hivatalból történő intézkedés 

esetén az építésügyi hatóság a tényállás tisztázása, így különösen a készültségi fok megállapítása 

érdekében helyszíni szemlét tarthat. Ha az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartását rendeli el, 

a helyszíni szemle megtartásának idejéről és tényéről az eljárás megindulásáról szóló értesítésben ad 

tájékoztatást. 

Ha az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartását rendeli el, az építésügyi monitoring 

alkalmazás (a továbbiakban: ÉMO) előzetes igénybevételével a helyszíni szemlén vizsgálhatja, hogy 

a) adottak-e a döntés meghozatalának szakmai feltételei, 

b) a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma megfelel-e a valóságnak, 

továbbá 

c) az érintett telken folytatnak-e építési tevékenységet. 

Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázása érdekében az 

ÉMO-ból adatokat szerez be. 

Ha az építtető vagy a tulajdonos a kérelmet hiányosan nyújtotta be és a 11. § szerinti hiánypótlási 

felhívásnak a megadott határidőben nem tett eleget, az építésügyi hatóság elrendeli az építmény 

bontását. 

A fennmaradási engedélyben elrendelt szabályossá tételi vagy bontási kötelezettség teljesítésének 

határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb hat hónap, mely határidő a kötelezett 

kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható. 

A szabályossá tételi kötelezettség elrendelése esetén az építményrész továbbépítése csak a 

kötelezettség teljesítése után folytatható. 
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A szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén az építésügyi hatóság haladéktalanul 

intézkedik a bontásról. 

Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az engedélyezést a 

polgármester a településképi véleményében nem javasolta. 

A fennmaradási engedélyt megadó határozatában az építésügyi hatóság egyidejűleg rendelkezik az 

építésügyi bírság kiszabásáról – az Étv. 49. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével –, a szükséges 

átalakítási kötelezettség elrendeléséről, teljesítési határidejéről és az Eng. r. 42. § (3) bekezdése 

szerinti kérelmek elbírálásáról. 

Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül bontották le, az építésügyi hatóság azt – építésügyi 

bírság megállapítása mellett – határozattal tudomásul veszi. 

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény befejezése (rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra való alkalmas állapotának elérése) előtt kerül sor, a továbbépítésre is 

engedélyt kell kérni, 

a) amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött, 

b) az Étv. 33/A. § (1) bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység 

esetén, ha az elkészült építmény hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes 

hasznos alapterületet, kivéve mégis, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 33/A. § (2) 

vagy (3) bekezdése alá esik, vagy 

c) az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési 

tevékenység esetén, ha azt nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának 

biztosítása céljából végzi. 

Az Eng. r. 44. § (5) bekezdésben meghatározott esetekben a fennmaradási és a továbbépítési 

engedélykérelmet egyszerre kell benyújtani, és az építésügyi hatóság a két kérelem tárgyában 

döntéseit egybefoglalja. 

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas állapotában kerül sor, a fennmaradási engedély egyben használatbavételi 

engedély is, arra külön kérelmet benyújtani és a tárgyban külön döntést hozni nem szükséges. 

Az építésügyi hatóság jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenység esetén az építésügyi 

bírság mértékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint állapítja meg és rögzíti az elektronikus építésügyi 

bírságnyilvántartó alkalmazásban. 

A fennmaradási engedélyezési eljárásra az építési, a használatbavételi és országos építési 

követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás szabályait az e fejezetben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építésügyi hatóság az Étv. 48. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott jogszerűtlen 

és az Étv. 48. § (5) bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek 

esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az 

építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad. 

 A fennmaradási engedély iránti kérelemben 

- a) az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, 

- c) az Eng. r. 42. § (1) bekezdés szerinti jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített 

építmény 

továbbépítésére vagy használatbavételére irányuló kérelem is előterjeszthető. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 
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 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 
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erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 
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 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
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 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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5. Bontási engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell az Eng. r. 8. 

mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 
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Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az eljáró hatóság az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási 

forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.  

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett – az Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott feltételek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést. 

A bontási engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy 
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a) adottak-e a döntés meghozatalának feltételei, 

b) az érintett telken megkezdték-e a bontási tevékenységet, 

c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyeztetheti-e a csatlakozó építmény, építményrész vagy 

a szomszédos telkeken lévő építmények állapotát. 

A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy 

a) a tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, építészeti, 

örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket, 

b) az építmény, építményrész elbontását jogszabály vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem tiltja-

e, 

c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyezteti-e a csatlakozó építmény, építményrész, vagy a 

szomszédos telkeken lévő építmények állapotát, 

d) a tervezőként megjelölt személy, vállalkozás jogosult-e a kérelemben megjelölt építési 

tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció elkészítésére, 

e) az építésügyi hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre állnak-e és 

tartalmuk megfelel-e az a)–d) pont előírásainak. 

Az építésügyi hatóság, ha a bontási kérelem az Eng. r. 46. § (2)–(3) bekezdésben foglalt feltételeket 

megsérti, a kérelmet határozattal elutasítja. 

Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés 

nélkül végez bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. 

Ha az építésügyi hatóság megállapítja, hogy a tervezett bontási tevékenységet engedély nélkül 

megkezdték, a bontási engedély iránti kérelmet elutasítja és 

a) teljes építménybontás esetén, az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét tizenöt 

napon belül tudomásul veszi és egyidejűleg építésügyi bírságot szab ki, 

b) részleges építménybontás esetén az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét 

tizenöt napon belül tudomásul veszi és építésügyi bírságot szab ki, a fennmaradt bontási 

tevékenységre – ha annak a feltételei fennállnak – bontási engedélyt ad ki. 

Az építésügyi hatóság az Eng. r. 46. § (7) bekezdésben meghatározott döntéseit egybefoglalja. 

A bontási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető. 

A bontási engedély véglegessé válása esetén az építésügyi hatóság a véglegessé válás napját az 

ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus 

engedélyezési záradékkal látja el. 

A bontási engedélyezési eljárás során hozott végleges döntés a hozzá tartozó, engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 

Az építésügyi hatóság a végleges bontási engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációt a véglegessé válástól számított három napon belül megküldi 

az építtetőnek vagy meghatalmazottjának a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek 

megfelelően. 

Az építtetőnek a bontási tevékenység befejezését a befejezéstől számított tizenöt napon belül 

közölnie kell az építésügyi hatósággal, amelyhez az Eng. r. 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot 

mellékelni kell. 

Az építésügyi hatóság jogosult a bontási tevékenység elvégzését, a bontási tevékenység 

befejezésének közlésétől, de legkésőbb a bontási engedély hatályának lejártát követő tizenöt napon 

belül helyszíni szemlén ellenőrizni. 

 

 



37 
 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Bontási engedély alapján végezhető a műemléket érintő, a helyi építészeti 

örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, a zártsorú vagy ikres beépítésű 

építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási 

tevékenység. 

 A bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított egy évig hatályos. A bontási 

engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a bontási engedély hatályát az 

építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, 

azt folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől számított három éven belül 

befejezik. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 
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 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 
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 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 
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építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
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 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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6. Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési 
eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a 

végleges 

a) építési engedély, 

b) elvi építési keretengedély, 

c) telepítési engedély, 

d) bontási engedély 

hatályának meghosszabbítását kérheti. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez 

mellékelni lehet, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság 

előzetes állásfoglalását. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 
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Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárás megindulásáról értesítést nem kell 

küldeni. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 
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az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett – az Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott feltételek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést. 

Az építésügyi hatóság az építési, bontási engedélyek esetén vizsgálja, hogy az építési vagy bontási 

tevékenységet megkezdték-e, a megkezdett építési vagy bontási tevékenységet jogszerűen végzik-e 

és az elkészült építmény, építményrész készültsége milyen mértékű. 

Ha az építésügyi hatóság az építési engedély hatályának lejárta előtt vagy lejártakor megtartott 

helyszíni szemlén megállapítja, hogy az elkészült építmény a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van – függetlenül a még fennmaradó nem építésiengedély-köteles 

építési tevékenységekre – az engedély hatályát nem hosszabbítja meg, hanem az építtetőt a 

használatbavételi engedély vagy a használatbavételi tudomásulvétel megkérésére és a hiányzó 

munkálatok határidőre történő elvégzésére szólítja fel. 

Az építésügyi hatóság az építési és a bontási engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, az Eng. 

r. 52. § (6) bekezdésben foglalt feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel 

hosszabbíthatja meg 

a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint 

b) megkezdett építési tevékenység esetén. 

Az elvi építési keretengedély és a telepítési engedély a hatályának lejárta előtt, kérelemre, egy ízben, 

legfeljebb fél évvel hosszabbítható meg. 

Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt 

a) az Eng. r. 52. § (4) bekezdés a) pontja, és az Eng. r. 52. § (5) bekezdés szerinti esetben akkor 

hosszabbítja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor 

hatályos jogszabályok 

aa) nem változtak meg, vagy 

ab) megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, 

akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények – kivéve, ha azok tartalma építési 

engedélyhez kötött építési tevékenységet érint – az engedély feltételeként előírva teljesíthetők, 

b) az Eng. r. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési 

tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, 

feltéve, ha 

ba) az engedélyezett építési tevékenység – a bontás kivételével – legalább tartószerkezet kész, vagy 

azt meghaladó állapotban van, és 

bb) az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és 

bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési 

dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült, és 

bd) a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek 

energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel 

nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem 

haladja meg az Eng. r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott határnapot, vagy 

be) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot. 

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az építési 

tevékenységet az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési 
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tevékenységre a használatbavételi engedély még nem adható meg vagy a használatbavétel még nem 

vehető tudomásul, de 

a) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – függetlenül attól, 

hogy az engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások 

megváltoztak-e –, kivéve a 2016. január 1-jét megelőzően engedélyezett, az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső nem közel nulla vagy annál 

kedvezőbb energiaigényű új épület építési engedélyét, ha hatályának meghosszabbítása meghaladná 

az Eng. r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott határnapot, 

b) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély 

megadásakor hatályos szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági 

engedély tartalmát nem érinti. 

Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély 

hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve 

használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó – engedélyhez kötött – építési 

tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt 

engedélykérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. 

A határozat tájékoztatást tartalmaz a további hosszabbítás lehetőségéről vagy arról, hogy az engedély 

hatálya tovább nem hosszabbítható. 

A határozatot közölni kell mindazokkal, akikkel az építésügyi hatóság a meghosszabbított engedélyt 

korábban közölte. 

Az építésügyi hatóság az engedély véglegessé válása napját az ÉTDR-ben rögzíti. 

Az építésügyi hatóság az építtetőt elektronikus értesítéssel tájékoztatja a határozat véglegessé 

válásáról, továbbá erre irányuló kérelem esetén a végleges határozatot a véglegessé válástól 

számított három napon belül megküldi az építtetőnek vagy a meghatalmazottjának a rendelkezésének 

megfelelő módon. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt az ÉTDR legalább kilencven nappal 

automatikus figyelmeztetést küld az építtetőnek. 

 Ha az építtető a figyelmeztetésre kérelmet nem nyújtott be, az építésügyi hatóság az 

engedély hatályának lejárta előtt legalább negyvenöt nappal 

a) ismételten felhívja az építtető figyelmét az engedély hatályának közelgő lejártára és annak 

jogkövetkezményeire, 

b) tájékoztatja az építtetőt az engedély hatályának meghosszabbítási lehetőségéről, és arról, 

hogy 

ba) az építésügyi jogszabályok változtak-e, 

bb) az építésügyi jogszabály változása milyen módon érinti, vagy akadályozza az engedély 

hatályának meghosszabbítását, 

c) ha az építésügyi jogszabályváltozás az engedély hatályának meghosszabbítását nem 

tenné lehetővé, a módosított építési engedély és egyben az engedély hatályának 

meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről ad tájékoztatást, 

d) ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van, a 

használatbavételi engedélyezés feltételeiről ad tájékoztatást. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 
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 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 
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erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 
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 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik. Ha az eljárás során szakkérdést nem kell 

vizsgálni vagy szakhatóságot nem kell megkeresni, az engedély hatályának meghosszabbítására 

irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tíz nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
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 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 
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 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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7. Jogutódlás tudomásulvételi eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. A kérelmet a mellékleteivel egy időben kell 

benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és 

annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 
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Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően 

elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem 

benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus 

mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához 

csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az építésügyi hatóság – a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint 

használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével – az engedélyek és kötelezettségek tekintetében 

a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot értesíti. 

A jogutódlás megállapítására irányuló eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról 

értesítést és hiánypótlási felhívást nem bocsát ki. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  
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 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 
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ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 
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 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 
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 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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8. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez az Eng. r. 39. § (8) bekezdés a) pontjában 

meghatározottakat kell mellékelni. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. A kérelmet mellékleteivel egy időben kell 

benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és 

annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 
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számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően 

elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem 

benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus 

mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához 

csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy 

a) az építési tevékenységet az építési, módosított építési engedélynek és az ahhoz tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-e el, 

b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e, 

c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van-e, 

d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, 

e) rendelkezésre áll-e az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat, 

f) az Eng. r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően 

energetikai tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként épült 

meg. 

A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően 

a) ha az építtető az Eng. r. 54. § (2) bekezdésben előírtak szerint teljesítette a vázrajz feltöltését, a 

használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, 

b) ha az építtető az Eng. r. 54. § (3) bekezdésben foglaltak szerint teljesítette kötelezettségét 

e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az építésügyi 

hatóság végzéssel, annak ÉTDR-en keresztül történő megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan 

fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

Az ingatlanügyi hatóságot megkereső végzés tartalmazza az építési tevékenység rövid leírását, az 

építmény rendeltetését, valamint az önálló rendeltetési egységek számát, rendeltetésének 

megjelölését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként. 

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavétel 

tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha 

a) a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez az Eng. r. 54. § (9) bekezdésben 

meghatározott mellékleteket nem csatolták, 
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b) az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az 

építmény, építményrész nem felel meg, 

c) megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 

építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött, 

d) az Eng. r. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot 

követően nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy 

e) az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, 

f) az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat nem áll rendelkezésre, vagy a nyilatkozat tartalma nem felel 

meg a valóságnak. 

Nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemléki jelentőségű területen, 

műemlék történeti tájon, világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen álló építmény esetén a 

tudomásulvételt abban az esetben is meg kell tagadni az Eng. r. 54. § (6) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül, ha megállapítható, hogy a megvalósult állapot a kulturális örökség védelme 

jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg. 

Ha az építésügyi hatóság az Eng. r. 54. § (6) és (6a) bekezdés szerinti határidőben a 

használatbavételt nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az 

eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető. 

A használatbavétel az Eng. r. 54. § (7) bekezdés szerinti tudomásulvételét a (6) és (6a) bekezdés 

szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni. 

A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi 

hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az 

építtetőt. 

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást 

nem bocsát ki. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba – 

az Eng. r. 39. § (1) bekezdése szerint használatbavételi engedélyhez kötött építmények 

kivételével – az az építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett 

kérnie. 

 A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető 

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, 

b) a fővállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú 

nyilatkozatának megtételét követően, 

c) az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt - 

nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

 Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az 

építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba. 

 Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az 

épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

épületek esetén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. 

 Az építmény – az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisában változást eredményező – 

építése, bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi kérelem előterjesztésével 

egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell 
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tölteni. A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi 

eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban 

ha a feltöltést a kérelmező nem végezte el, az építésügyi hatóság a használatbavétel 

tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási 

vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 
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 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 
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vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

8 nap. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása esetén az ügyintézési határidő 5 nappal 

meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
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 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr


65 
 

9. Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység 
tudomásulvételi eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. A kérelmet mellékleteivel egy időben kell 

benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy 

az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél 

azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az 

ÉTDR-be. 
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Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag 

elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet előterjeszteni. A 

kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus 

tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a 

kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

A tudomásulvételi eljárásra a fennmaradási engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az e 

fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást 

nem bocsát ki. 

Az építésügyi hatóság az Eng. r. 55. § (1) bekezdés szerinti kérelemben az eljárás megindulásától 

számított nyolc napon belül az előírt feltételek fennállása esetén 

a) az elutasításról határozatban dönt, vagy 

b) a szabálytalanságot – bírság kiszabásának mellőzésével – hallgatással tudomásul veszi. 

Az Eng. r. 55. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a (4) bekezdés szerinti határidőben 

meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni. 

Az építésügyi hatóság az Eng. r. 55. § (1) és (4) bekezdésben foglalt tudomásulvételt az építtető, vagy 

ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet 

következtében végzett, az Étv. 48. § (2) bekezdése szerint jogszerűtlen építési 

tevékenységgel 
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a) megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység 

fennmaradását, 

b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását, 

c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen 

építési tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges 

elbontása esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet 

fennmaradását 

az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos 

kérelmére – ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel – 

építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 
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 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 



69 
 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

8 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
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 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
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 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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10. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 
eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell 

a) az Eng. r. 8. mellékletben meghatározott azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, 

amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint, 

b) a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását, 

c) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a 

szakhatóság megkereséséhez szükséges Eng. r. 5. melléklet szerinti dokumentációt, 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá 

tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 

 

b) az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 
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a) hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül, 

b) hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, 

az építészeti-műszaki dokumentáció és az Eng. r. 5. mellékletben meghatározott dokumentáció 

ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének lehetőségét. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett – az Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott feltételek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést. 

Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a tervezett eltérés, az érintett 

szakhatóság állásfoglalása, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 

figyelembevételével engedélyezhető-e. 

A döntés szóban nem közölhető. A döntés véglegessé válása esetén az építésügyi hatóság a 

véglegessé válás napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki 

dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén az 

országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) 

bekezdésében foglaltak tekintetében – figyelemmel a természeti erőforrások 

fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre – az építésügyi hatóságtól 

engedély kérhető. 

 Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet 

terjeszteni 

a) önálló kérelemként, 

b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt, 

c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési 

szakaszban, vagy 

d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési 

engedélyezési szakaszban. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  
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 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 
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ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 
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 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
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 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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11. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági 

bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontották – 

mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási 

vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell 

az Eng. r. 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 
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ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag 

elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet előterjeszteni. A 

kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus 

tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a 

kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az eljáró hatóság az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási 

forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.  

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

Az építésügyi hatóság a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét tarthat. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – építmény bontása, 

valamint a 2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény meglétének 

igazolása céljából – kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság 

hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy 

szükség esetén helyszíni szemle alapján, az Eng. r. 56. § (2)–(4) bekezdés 

figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki. A bontási engedélyhez nem kötött 
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lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell az Eng. r. 9. melléklet szerinti kitöltött 

adatlapot. 

 A tíz éven belül befejezett vagy használatba vett építmény esetén a hatósági bizonyítvány 

kiállítása iránti eljárás során az építésügyi hatóság a meglévő építmény jogszerűségét, 

valamint az országos építési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való 

megfelelést vizsgálja. Amennyiben az építmény nem jogszerűen épült, vagy nem felel meg az 

országos építési követelményeknek vagy a helyi építési szabályzat előírásainak, az építésügyi 

hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, és egyidejűleg építésrendészeti 

eljárást kezdeményez. 

 A tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett építmény esetén a hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során az építésügyi hatóság a meglévő építmény 

országos építési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelését 

vizsgálja. Amennyiben az építmény nem felel meg az országos építési követelményeknek 

vagy a helyi építési szabályzat előírásainak, az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány 

kiadását megtagadja. 

 A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok 

megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak 

igazolhatóan megfelel.. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 



82 
 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 
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készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 
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Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén 

a Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 
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 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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12. Összevont engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi építési 

keretengedélyezés) megindításával egyidejűleg igazolni kell, hogy 

a) az Eng. r. 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a települési önkormányzat 

polgármestere vagy a főpolgármester településképi véleményt adott, vagy 

b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt 

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményt adott. 

A KNEKr. hatálya alá tartozó esetekben az elvi építési keretengedélyezés megindításához mellékelni 

kell a kiemelt településképi véleményt. 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell az Eng. r. 8. mellékletben meghatározott 

építészeti-műszaki dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára 

vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési 

szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani. 
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy 

a) a tervezett építmény elhelyezése, beépítési paraméterei, építészeti kialakítása megfelel-e a helyi 

építési szabályzatban és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott követelményeknek, 
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b) a kiemelt településképi vélemény vagy a települési önkormányzat polgármesterének településképi 

véleménye alapján a tervezett építészeti kialakítás megfelel-e a településképi követelményeknek, 

c) a tervezett építési tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített 

követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 

Az építésügyi hatóság az eljárása során feltárt tények és nyilatkozatok alapján az elvi építési 

keretengedélyben megállapítja az építési engedély iránti kérelem benyújtásának feltételeit és kereteit. 

Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedély megadása tárgyában végzéssel dönt. 

Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési 

tevékenység 

a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény vagy településképi véleményében a polgármester 

nem javasolta, vagy 

b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti és a központi építészeti tervtanács szakmai 

véleményében engedélyezésre nem ajánlotta. 

Az elvi építési keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít. 

Az elvi építési keretengedély tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető. 

Az építésügyi hatóság a véglegessé válás napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre 

benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. 

Az összevont engedélyezési eljárás építési engedélyezési szakaszában az építtető az országos 

építési követelményektől való eltérés engedélyezését kérheti. 

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza – külön kérelem benyújtása nélkül – 

a) az építési engedély iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú dokumentáció és mellékletek, 

valamint 

b) az Eng. r. 28. § (1) bekezdés esetén, az országos építési követelményektől való eltérés 

engedélyezése iránti kérelem mellékleteinek 

– az elvi keretengedély hatálya alatt – az ÉTDR-be történő feltöltésével kezdődik. 

Az építési engedélyezési szakaszban az elvi építési keretengedélyben foglaltak az építésügyi 

hatóságot és a szakhatóságot – azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, illetve 

amelyekről az elvi építési keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott – akkor is kötik, ha az elvi 

építési keretengedély megadását követően az elvi építési keretengedély lényeges tartalmát érintő 

jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak. 

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszára, a kérelem tartalmától függően az építési 

valamint az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásának szabályait az e 

fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Az építésügyi hatóság – az építtetőnek az összevont eljárás iránti kérelmébe foglalt erre irányuló 

külön kérelme alapján – a végleges építési engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációt a véglegessé válás tudomásra jutásától számított három 

napon belül az építtető erről szóló rendelkezésének megfelelő módon megküldi az építtetőnek vagy 

meghatalmazottjának. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Azokban az esetekben, amikor az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt 

a) a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények, 

b) a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények, 

c) a kulturális örökségvédelmi követelmények 
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előzetes tisztázása is szükséges, az építésügyi hatóságtól összevont engedélyezési eljárás 

lefolytatása kérhető. 

 Az összevont engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás) 

a) a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési 

keretengedélyezési és 

b) építési engedélyezési 

szakaszból áll. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 
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ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 
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 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap. Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és 

jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység 

végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az 

építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba 

szakhatóság bevonására nem kerül sor. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a 

Kormány rendeletben meghatározottak szerint. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása 

esetén az ügyintézési határidő 5 nappal meghosszabbodik.  
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
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 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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13. Összevont telepítési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem: 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, az Eng. r. 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja 

szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, az Eng. r. 3. § (3) bekezdése szerinti, 

fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

Az összevont telepítési eljárás iránti kérelem az eljárásnak a THSZ és az IÉSZ szakaszára is 

vonatkozik, azonban a kérelem benyújtásakor csak a THSZ megindításához előírt mellékleteket kell 

benyújtani. 

Az összevont telepítési eljárás a beruházással érintett telekre vonatkozó településrendezési eszköz 

készítésével vagy módosításával párhuzamosan is kezdeményezhető. 

Ha az építtető az Eng. r. 29. § (1) bekezdés c)–g) vagy i) pontja szerinti jogerős vagy végleges 

hatósági engedélyek bármelyikét már külön eljárásban megszerezte, az az összevont telepítési 

eljárásban – az engedély hatálya alatt – felhasználható. 

Az összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek – a kérelmezett eljárásoktól függően 

– tartalmaznia kell 

a) az összevont telepítési eljárásban lefolytatandó eljárások megnevezését, 

b) az építési beruházás jellegét és rövid ismertetését, 

c) a termőföld végleges más célú hasznosítása esetén 

ca) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, 

cb) a más célú hasznosítás pontos célját, 
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cc) azon kormányrendelet számát, amely a kérelemben megjelölt telek végleges más célú 

hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánította, vagy 

cd) azon kormányhatározat számát, amely a kérelemben szereplő telket beruházási célterületté 

nyilvánította, 

d) erdőterület igénybevétele esetén, a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának pontos 

meghatározását és az indokoltságának alátámasztását, 

e) a kérelmezett telekalakítás célját, 

f) a THSZ-ben lefolytatandó eljárásokhoz benyújtandó mellékletek felsorolását. 

A kérelemhez – a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően – mellékelni kell 

- az Eng. r. 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

- a kérelmezett engedélytől függően az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletet, 

- ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll az Eng. r. 29. § (1) bekezdése szerinti eljárásokban 

hozott jogerős vagy végleges döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és 

iratazonosítóját, 

- az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben annak igazolását, hogy az építészeti-műszaki tervtanács 

szakmai véleményt adott. 

A telepítési hatásvizsgálati szakaszban – a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően 

– igazolni kell, hogy a településrendezési szerződés megkötésre került, vagy a településrendezési 

eszköz tervezete a jogszabályi követelményeknek megfelel. 

Az IÉSZ megindítását a telepítési engedély véglegessé válásától számított egy éven belül külön 

kérelem nélkül, az Eng. r. 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett településrendezési 

eszköz hatálybalépését követően lehet kezdeményezni az előírt mellékletek benyújtásával. 

Az IÉSZ megindításához – az IÉSZ-ben összevonható kérelmezett eljárástól függően – mellékelni kell 

a) digitális formátumban adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel 

aa) az Eng. r. 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

ab) az Eng. r. 7. melléklet szerinti dokumentációt, 

b) a telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének igazolását, 

c) ha az IÉSZ megindításakor rendelkezésre áll az Eng. r. 29. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti 

önálló eljárásban kiadott jogerős vagy végleges engedélyt, annak megnevezését, iktatószámát és 

keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

d) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben annak igazolását, hogy az építészeti-műszaki 

tervtanács szakmai véleményt adott, 

e) a d) pontban foglaltak kivételével annak igazolását, hogy a települési önkormányzat polgármestere 

vagy a főpolgármester településképi véleményt adott. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 
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ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési 

számlájára (számlaszám: 10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton 

kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását 

megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és 

elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő 

illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve 

- amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály 

szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági 

eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet 

előterjeszteni. A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a 

gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és az eljárási 

rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést. 

Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően történik. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a 

beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja 

az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és 

mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

Az építtető – a sajátos építményfajták kivételével – az összevont telepítési eljárás lefolytatását 

kérelmezheti, ha az építési beruházás megvalósításához az alábbi eljárások, vagy azok egy részének 

lefolytatása szükséges: 

a) a településrendezési eszköz készítésének, módosításának egyeztetési eljárása, 

b) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési 

keretengedélyezési eljárás, 

c) a környezetvédelem vonatkozásában a Khvr. szerinti 

ca) környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy 

cb) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, 

d) a földvédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is jár, a 

termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása, 

e) az erdővédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás erdőterület igénybevételével is jár, az 

erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása, 
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f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési eszköz 

módosítása nem szükséges, 

g) a régészet vonatkozásában 

ga) a régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy 

gb) a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint nagyberuházásnak minősülő építési 

beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irányuló eljárás, 

h) az építési engedélyezési eljárás, 

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti eljárás. 

Az összevont telepítési eljárás 

a) az Eng r. 29. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti eljárásokat összevonó telepítési hatásvizsgálati 

szakaszból (a továbbiakban: THSZ) és 

b) az Eng. r. 29. § (1) bekezdés c pont cb) alpontja, h) és i) pontja szerinti eljárásokat összevonó 

integrált építési engedélyezési szakaszból (a továbbiakban: IÉSZ) áll. 

Az eljáró építésügyi hatóságnak az összevont telepítési eljárásban az elvi építési keretengedélyezési 

és az integrált építési engedélyezési eljárás lefolytatására a III. fejezetben foglalt, valamint az építési 

engedélyezési és összevont engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, a telekalakítási eljárás 

lefolytatására az e rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó, valamint az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól szóló kormányrendelet telekalakításra vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Ha az összevont telepítési eljárás keretében az Eng. r. 29. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás 

kerül lefolytatásra, e tekintetben a környezet- és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata során 

megfelelően alkalmazandók a Khvr.-ben meghatározott eljárási cselekményekre vonatkozó 

rendelkezések is. 

Építésügyi hatósági szolgáltatás igénybevétele az összevont telepítési eljárás megindítása előtt 

Az építtető az építési beruházás helyétől, jellegétől függően a hatósági szolgáltatás keretében – 

elektronikus kérelem és gyűjtő tárhely igénybevétele esetén az elektronikus gyűjtő tárhelyen tárolt 

dokumentumaihoz való hozzáférés biztosításával – az eljáró építésügyi hatóságtól 

a) tájékoztatást kérhet 

aa) az erdő igénybevételének feltételeiről, a benyújtandó mellékletekről, azok tartalmáról, 

ab) a beruházással érintett telekre vonatkozóan a termőföld minőségéről, a más célú hasznosítás 

engedélyezéséhez benyújtandó mellékletekről, azok tartalmáról, 

ac) előzetes régészeti dokumentáció és a földmunkákat bemutató tervek benyújtásával a 

beruházással érintett telek régészeti érintettségéről és a régészeti örökség védelme érdekében 

elvégzendő régészeti feladatokról, 

ad) arról, hogy van-e a tevékenységnek jelentős hatása a környezetre, ettől függően milyen további 

környezetvédelmi engedélyek lefolytatásra kerüljön sor és annak mi a tartalma, 

b) kérheti továbbá 

ba) annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyre feltöltött dokumentumok tartalma, a 

kérelem és mellékletei, a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e a 

THSZ lefolytatásához, 

bb) tájékoztatását arról, hogy az összevont telepítési eljárás lefolytatásához szükséges-e további 

melléklet becsatolása vagy szakhatósági közreműködés, 

bc) tájékoztatását az összevont telepítési eljárás és a szakhatósági közreműködés illetékének, illetve 

igazgatási szolgáltatási díjának, valamint jogszabályban meghatározott eljárási költségének 

mértékéről, 

bd) tájékoztatását a leendő ügyféli körről és a várható hatásterületről. 
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Az építésügyi hatóság a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő munkanaptól számított öt 

napon belül az eljárás megindulásáról 

a) elektronikusan értesíti 

aa) az építéssel vagy településrendezéssel érintett illetékes önkormányzatot, 

ab) nemzetközi eljárás esetén – a környezetvédelemért felelős miniszter útján – a hatásviselő felet, 

b) a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti 

ba) az építtetőt és az építési tevékenységgel érintett telek – az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó 

valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosát, 

bb) az ismert ügyfelet. 

Az építésügyi hatóság a THSZ-ben a kormányrendelet szerinti szakhatóságot keresi meg a 

szakhatóság állásfoglalásának beszerzése érdekében. 

A szakhatóság a dokumentáció hiányainak pótlására az eljárásában egy alkalommal bocsáthat ki 

hiánypótlási felhívást, a szakhatósági megkereséstől számított öt napon belül és legfeljebb tíz napos 

teljesítési határidő megjelölésével. 

A településrendezési eszköz készítésének, módosításának egyeztetési eljárását a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet szerint az e 

fejezetben foglalt eltérésekkel kell lefolytatni. 

Az építésügyi hatóság a kérelem tartalmától függően a 7. melléklet III. pontjában meghatározott 

szakkérdéseket vizsgálja. 

Az Étv. 19. § (4) bekezdés szerinti esetben az építésügyi hatóság a kérelmet elutasítja, ha a központi 

építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre nem 

ajánlotta. 

Ha a településrendezési eszköz véleményezési eljárása is a THSZ-ben kerül lefolytatásra, akkor a 

szakhatóságok állásfoglalásának a településrendezési eszköz elfogadásával kapcsolatos – a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerinti tartalmú – véleményt is tartalmaznia kell. 

A telepítési engedélyben az építésügyi hatóság az eljárás során feltárt tények és nyilatkozatok, 

továbbá a szakhatóságok állásfoglalása alapján megállapítja a tervezett beruházás telepítési feltételeit 

és követelményeit, az építési engedély megadásának telepítési kereteit, a tervezett tevékenység 

folytatásának környezetvédelmi feltételeit, továbbá a településrendezési eszköz módosítása esetén a 

településrendezési eszközzel kapcsolatos megállapításait és jóváhagyásának szakmai feltételeit. 

A telepítési engedély az összevont eljárások fajtáitól függően egyben 

a) elvi építési keretengedély, 

b) telekalakítási engedély, 

c) termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye, 

d) az erdő területi igénybevételének engedélye, 

e) régészeti feltárási engedély, 

f) környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély, 

g) a településrendezési eszközzel kapcsolatos vélemény. 

A telepítési engedély 

a) környezethasználat megkezdésére, 

b) építési tevékenység végzésére 
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nem jogosít, és nem mentesíti az építtetőt a környezethasználat és az építési beruházás 

megvalósításához, az építési tevékenység megkezdéséhez a jogszabály szerint szükséges más 

hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. 

A régészeti feltárás a telepítési engedély kézhezvétele után megkezdhető. 

Az engedélyezett végleges más célú termőföld felhasználást, erdő igénybevételt, 

környezethasználatot és a kérelmezett tevékenységet a telepítési engedélyben meghatározott időn 

belül és csak a végleges integrált építési engedély birtokában szabad megkezdeni és folytatni. 

A telekalakítási engedély alapján a változás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése csak az integrált 

építési engedély véglegessé válása után kérhető, és az átvezetés megtörténtét az építtető az 

építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor – az építési naplóban történő rögzítéssel is – 

igazolni köteles. 

Az IÉSZ megindulásáról az építésügyi hatóság a mellékleteknek az ÉTDR-be való érkeztetését követő 

munkanaptól számított öt napon belül 

a) elektronikusan értesíti 

aa) az építéssel vagy településrendezéssel érintett illetékes önkormányzatot, 

ab) ha az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján országhatáron 

átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése – különösen az Espooi egyezmény III. 

függelékében szereplő ismérvek alapján – feltételezhető, az Espooi egyezmény szerinti értesítés 

küldése érdekében a környezetvédelemért felelős minisztert, 

b) a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti 

ba) az építtetőt és az építési tevékenységgel érintett telek – az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó 

valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosát 

bb) az ismert ügyfelet. 

Az építésügyi hatóság a kérelem tartalmától függően az Eng. r. 7. mellékletben meghatározott 

szakkérdéseket vizsgálja. 

Az integrált építési engedély iránti kérelem elbírálása során a telepítési engedélyben foglaltak az 

építésügyi hatóságot és a szakhatóságokat – azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten 

rendelkeztek, illetve amelyekről a telepítési hatásvizsgálati szakaszban nyilatkoztak – akkor is kötik, 

ha a telepítési engedély megadását követően a telepítési engedély lényeges tartalmát érintő 

jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak. 

Ha a THSZ kiváltotta a telekalakítási engedélyezési eljárást, akkor az integrált építési engedély 

megadásának nem feltétele a telek rendezettsége. A telekalakítási engedély alapján a változás 

ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséről az építtető köteles a kivitelezés megkezdéséig 

gondoskodni. 

Ha a THSZ kiváltotta a településrendezési eszköz egyeztetési eljárását, akkor az integrált építési 

engedély iránti kérelem csak a településrendezési eszköz elfogadását és hatálybalépését követően 

bírálható el. 

Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési 

tevékenység engedélyezését 

a) a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében nem javasolta, 

b) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben a központi építészeti tervtanács szakmai 

véleményében nem ajánlotta. 

Az építésügyi hatóság 

a) a döntés véglegessé válását követően haladéktalanul tájékoztatást ad az ÉTDR általános felületén 

a végleges engedély tárgyáról és típusáról, továbbá 
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b) véglegessé válására tekintet nélkül a közhírré teszi azt az integrált építési engedély tárgyában 

hozott határozatot a telepítési engedély tárgyában hozott végzéssel együtt, valamint a felfüggesztés 

tárgyában hozott végzést, amelyet olyan eljárásban hozott, ahol a tevékenység következtében várható 

környezeti hatások jelentőségét vizsgálta. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építési beruházás megvalósítása érdekében kormányrendeletben meghatározott 

esetekben és módon összevont telepítési eljárás lefolytatása kezdeményezhető. 

 Az összevont telepítési eljárás két szakaszból áll: 

a) telepítési hatásvizsgálati szakasz, 

b) integrált építési engedélyezési szakasz. 

 A telepítési hatásvizsgálati szakaszban az építésügyi hatóság döntése 

 a) a kérelem elutasítása esetén határozat, 

 b) a kérelem teljesítése esetén önálló jogorvoslattal meg nem támadható végzés formájában 

kiadott telepítési engedély, mely csak az integrált építési engedély megadásáról szóló 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati kérelemben 

támadható. 

 Ha az építési beruházás megvalósításához a helyi építési szabályzat vagy szabályozási terv 

módosítása is szükséges, az erről szóló településrendezési szerződés megkötését követően 

indítható az összevont telepítési eljárás. Ebben az esetben a telepítési hatásvizsgálati 

szakasz és annak döntése kiváltja a településrendezési jóváhagyási eljárás külön 

jogszabályban előírt véleményezési és egyeztetési szakaszát. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 
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 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 
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 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 
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szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Az összevont telepítési eljárás során az építésügyi hatóság számára irányadó ügyintézési határidő 

a) a telepítési hatásvizsgálati szakaszban 

aa) 50 nap, 

ab) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

lefolytatása esetén 85 nap; 

b) az integrált építési engedélyezési szakaszban 

ba) 25 nap, 

bb) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

lefolytatása esetén 85 nap. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén a Kormány 

rendeletben meghatározottak szerint.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
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 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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14. Szakhatósági eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

A vizsgálandó építmény/építményrész tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi 

előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés 

ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok (műszaki dokumentáció, nyilatkozatok, vélemények). 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet 

szerinti általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz az Eng. r. 8. melléklet III./9. pontjában előírt 

műszaki dokumentációt kell csatolni. 

A kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A dokumentumok az eljáró hatósághoz, vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kérés esetén a 

szakhatóság részére kerülnek benyújtásra.  

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Jogszabály által nem került megállapításra. 

 

Az ügymenet leírása:  

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott 

meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 

állásfoglalását kell beszereznie. 

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő 

alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi 

előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot 

nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági 

állásfoglalásként használja fel. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság 

állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az 

ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás 

esetén kell alkalmazni. 

 Nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a kérelmet vissza kell utasítani. 

 Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárása esetén előzetes szakhatósági állásfoglalás 

nem adható. 

 A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 
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 A hatóság és a szakhatóság, valamint a szakhatóságok egymás között a kérelem teljesítésére 

vonatkozó feltételeket egyeztetés útján állapítják meg. 

 Ha a szakhatóság utóbb észleli, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását a hatóság 

határozatának vagy eljárást megszüntető végzésének véglegessé válásáig egy ízben 

módosíthatja. 

 A szakhatóság mellőzése esetén az erről való tudomásszerzést követően egyeztet a 

hatósággal, ennek eredményéhez képest adja ki állásfoglalását. A szakhatóság az 

állásfoglalását a hatóság felügyeleti szervével is közli. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 

Az ügyintézés határideje:  

15 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 
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 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

- 

  

http://www.e-epites.hu/etdr
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15. Kötelezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást 

a) hivatalból, 

b) kérelemre vagy 

c) más hatóság megkeresésére 

folytatja le. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A hatósági ellenőrzésen feltárt jogszabálysértő állapot esetén hivatalbóli eljárás keretében. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Hivatalbóli eljárás miatt nincs. 

 

Az ügymenet leírása:  

Jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság elrendelheti a telek 

bekerítését, az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését. 

Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie: 

a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, – amennyiben ez nem lehetséges, 

vagy ha az építtető ezt nem vállalja – a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az 

állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető módon történik, 

b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető 

állapot és használat megszüntetését, 

c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, 

ca) ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy 

ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető 

állapot keletkezett, 

d) az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő 

állapot kialakítását, amennyiben a jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés építési 

engedélyhez kötött, de attól építésügyi hatósági engedély nélkül tértek el, 

e) az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék 

építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti 

vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését, 

f) energetikai tanúsítvány elkészíttetését, 

g) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy az építmény 

felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak 

állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti. 
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Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az Étv. 47. § 

(1) és (2) bekezdés, valamint a 46. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontja szerint végleges döntéssel 

elrendelt kötelezettséget be kell jegyezni. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárással összefüggésben, az építésfelügyeleti hatóság 

ennek hiányában 

a) a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, továbbá más közérdekből a telek határain kerítés építését 

elrendelheti vagy megtilthatja, 

b) közérdeknek minősülő közbiztonsági, közlekedésbiztonsági érdekből elrendelheti a meglévő kerítés 

lebontását vagy átláthatóvá átalakítását, 

c) helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építését 

elrendelheti. 

Az építésügyi hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében 

a) a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34. § (5) bekezdése 

szerinti kötelezettség teljesítését, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a 

honvédelmi és katonai célú építmény esetén 

ba) a szervizkönyv meglétét, 

bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és 

a szervizkönyvben való dokumentálását. 

Az építésügyi hatóság az Eng. r. 55/A. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzésén tapasztaltak alapján 

elrendeli 

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, 

szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az 

állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti, 

b) az Eng. r. 55/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott építmények esetén az a) pontban 

foglaltakon túl 

ba) a szervizkönyv hiánya esetén annak pótlását, 

bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény-felülvizsgálat elvégzését, és a 

megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság az érintett telek vagy építmény, építményrész 

tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett szabálytalan tevékenységet nem a telek vagy az 

építmény, építményrész tulajdonosa végezte, az építtetőt vagy az építési tevékenység 

végzőjét kell kötelezni. 

 Több személy együttes kötelezése esetén, 

 a) ha a kötelezettség teljesítése osztható, az egyes kötelezettek részkötelezettségeit – a 

polgári jog szabályai szerint – külön-külön kell meghatározni, 

 b) ha a kötelezettség teljesítése oszthatatlan, a kötelezés egyetemleges. 

 A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési tevékenységek és az ezzel kapcsolatos 

cselekmények elvégzése ütemekre és szakaszokra bontva is előírható. 

 A kötelezettség teljesítésének határidejét – azonnali beavatkozást igénylő veszélyhelyzet 

esetének kivételével – az összes körülmény figyelembevételével kell megállapítani. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 
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 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény mellett ágazati jogszabályok 

alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell.  

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 

módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 
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 A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más 

kérdésben végzést bocsát ki.  

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 

 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben egyes 

kivételekkel van helye fellebbezésnek. 

 Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható 

döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az 

előírásoknak megfelelően történt.  

 

Az ügyintézés határideje:  

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
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 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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16. Kisajátítási terv záradékolása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményező kisajátítás 

esetén a kisajátítási terv elemei a következők: 

a) kisajátítási változási vázrajz (a továbbiakban: kisajátítási vázrajz) és a hozzá tartozó 

területkimutatás, 

b) – ha a kisajátítási cél megvalósítása több ingatlant érint – a kisajátítási átnézeti térkép, és 

c) a kisajátítással érintett ingatlannal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó dokumentum (a 

továbbiakban: jogosultak listája): 

ca) a tulajdonos neve, lakcíme (székhelye), tulajdoni hányada, a tulajdonszerzés jogcíme, valamint az 

ingatlanon fennálló egyéb jog jogosultjának neve, lakcíme (székhelye), a jog megszerzésének jogcíme 

– az ingatlan-nyilvántartásban széljegyzett jogosultak adatait is ideértve –, 

cb) az ingatlan felett a kisajátítást követően tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet neve és címe 

(székhelye), ha az állam vagy az önkormányzat tulajdonszerzésének ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez – jogszabály alapján – a tulajdonosi joggyakorló egyidejű bejegyzése is szükséges. 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező, egész 

ingatlanra vonatkozó és építmény létesítésére irányuló kisajátítás esetén a kisajátítási terv elemei a 

következők: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlan-nyilvántartási 

térkép vagy – ha a kisajátítási cél megvalósítása több ingatlant érint – a kisajátítási átnézeti térkép, és 

b) a jogosultak listája. 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező, egész 

ingatlanra vonatkozó és építmény létesítésére nem irányuló kisajátítás esetén a kisajátítási terv elemei 

a következők: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlan-nyilvántartási 

térkép és 

b) a jogosultak listája. 

A kisajátítási tervet ingatlanonként kell elkészíteni. 

Kettős vizsgálatú kisajátítási tervet négy példányban, egyszeri vizsgálatú kisajátítási tervet két 

példányban kell benyújtani záradékolásra. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a kérelmező ennél 

több példány záradékolását is kérje. A záradékolás iránti kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás 

tervezett célját. A záradékolás során ugyanazon hiány vagy hiba esetében hiánypótlásnak legfeljebb 

kétszer van helye. 

A kettős vizsgálatú kisajátítási tervhez az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység szabályait tartalmazó miniszteri rendeletben (a továbbiakban: földmérési rendelet) 

meghatározott megosztási változási vázrajzra vonatkozó előírások szerinti munkarészeket kell 

becsatolni, a földmérési rendelet területkimutatásra vonatkozó előírásait ide nem értve. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelem és mellékletei papír alapon terjeszthető elő a Kormányhivatalnál.  
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Elektronikus ügyintézés:  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 40/G. § szerint az e törvény hatálya alá tartozó 

hatósági eljárásokban, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban az ügyfél, illetve 

annak képviselője nem jogosult az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton 

végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről – 33. § (2) bekezdés 21. pontja szerint illetékmentes.  

 

Az ügymenet leírása:  

A kisajátítási tervet 

a) a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (1) bekezdése szerinti esetben ingatlanügyi és építésügyi 

szempontú vizsgálat alapján kell záradékkal ellátni (a továbbiakban: kettős vizsgálatú kisajátítási terv), 

b) a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (2) bekezdése szerinti esetben építésügyi szempontú vizsgálat 

alapján kell záradékkal ellátni (a továbbiakban: egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv), kivéve, ha az 

adott ingatlanra vonatkozóan a kisajátítást kérő rendelkezésére áll a kisajátítás céljára megadott 

véglegessé vált építési engedély, 

c) a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben záradékkal nem kell ellátni. 

Kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében, ha a kisajátítási terv az ingatlanügyi szempontú 

feltételeknek nem felel meg, az építésügyi szempontú vizsgálatot már nem kell elvégezni. 

Az építésügyi szempontú vizsgálat kiterjed arra, hogy 

a) a záradékolási kérelemben megjelölt kisajátítási cél összhangban van-e a területfelhasználásra 

vonatkozó építésjogi követelményekkel, 

b) – olyan beruházás esetében, melynek helyét törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet 

egyértelműen beazonosítható módon megjelöli – a kisajátítandó ingatlan helye ennek megfelel-e, 

c) részleges kisajátítás esetén a visszamaradó ingatlan nagysága megfelel-e a telekalakításra 

vonatkozó építésjogi követelményeknek, amely feltétel teljesülését nem kell vizsgálni, ha az ingatlan 

beépítésre nem szánt területen helyezkedik el, vagy beépítésre szánt területen az ingatlan nagysága 

már eredetileg sem éri el a megengedett legkisebb teleknagyságot. A kormányhivatal e tényt az e 

rendelkezéssel érintett ingatlanok helyrajzi számának megjelölésével a záradékszöveg mellett külön 

feltünteti. 

Ha a kisajátítási terv építésügyi szempontból megfelelő, 

a) a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a kisajátítási vázrajzot, 

b) a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (2) bekezdés szerinti esetben az ingatlan-nyilvántartási térképet 

vagy a kisajátítási átnézeti térképet 

„A területfelhasználási követelményekkel nem ellentétes, az építésjogi követelményeknek megfelel, a 

záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva” záradékszöveggel kell ellátni. 

Ha a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (2) bekezdés alapján kisajátítási átnézeti térkép csatolása 

szükséges, záradékszöveg külön okiratban is megszövegezhető. Ebben az esetben a kormányhivatal 

a záradékolásról szóló döntésben megjelöli, hogy mely kisajátítási átnézeti térkép alapján mely 

ingatlan vonatkozásában adta ki a záradékot. 

Ha a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. 3. § (2) bekezdés alapján kisajátítási átnézeti térkép csatolása 

szükséges, és ugyanazon kisajátítási cél kapcsán a záradékolási kérelem több – a kormányhivatal 

illetékességi területén fekvő – ingatlant is érint, kérelemre a záradékszövegeket – az érintett 

ingatlanok megjelölésével – ugyanazon kisajátítási átnézeti térképen kell elhelyezni. Ebben az 

esetben az összes érintett ingatlan vonatkozásában elegendő egy kisajátítási átnézeti térképet 
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benyújtani záradékolásra, és az egyes ingatlanokra készült kisajátítási tervekbe elegendő ezen 

záradékszöveggel ellátott kisajátítási átnézeti térkép kormányhivatal által hitelesített másolatát 

becsatolni. Ha a kormányhivatal a záradékszövegeket külön okiratban szövegezi meg, e bekezdés 

rendelkezései megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a kisajátítási tervekbe a záradékszövegeket is 

tartalmazó döntés kormányhivatal által hitelesített másolatát, valamint a döntés alapjául szolgáló 

kisajátítási átnézeti térkép másolatát elegendő becsatolni. 

A kormányhivatal a záradékolás lefolytatása mellett tájékoztatást ad a kisajátítást kérő részére 

továbbá arról, hogy a visszamaradó ingatlan a telekalakítás általános követelményeinek – a 

telekméretet ide nem értve – megfelel-e. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében 

az 5/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjait úgy kell alkalmazni, hogy abban az esetben is el kell látni 

záradékkal a kisajátítási tervet, ha a kormányhivatal az eljárása során megállapítja a 178/2008. (VII.3.) 

Korm. r. 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyezőség hiányát, azonban a kérelem a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/D. §-a szerinti kormányrendeletben meghatározott 

közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításához szükséges területsávnak vagy nyomvonalnak, 

és a záradékolás egyéb feltételeinek megfelel. 

A záradékolás során a 178/2008. (VII.3.) Korm. r. (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesülését 

nem kell vizsgálni, ha az adott kisajátítás esetében a területfelhasználásra vonatkozó építésjogi 

követelményeknek való megfelelést jogszabály rendelkezése alapján nem kell vizsgálni vagy nem kell 

figyelembe venni. 

Abban az esetben, ha a kisajátítási tervet a Kstv. alapján a kisajátítási hatóság küldi meg 

újrazáradékolás érdekében, az eljárásra a továbbiakban az e rendeletben foglalt szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal, hogy 

a) a kormányhivatal az e rendelet szerinti eljárásában hozott döntéseiről a kisajátítási hatóságot is 

értesíti, 

b) az eljárás végén a záradékkal ellátott kisajátítási tervet – a kisajátítást kérő értesítése mellett – a 

kisajátítási hatóság részére kell megküldeni. 

Ha az újrazáradékolás helyett új kisajátítási terv készítése válik szükségessé, annak elkészítése a 

kisajátítást kérő feladata. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 Az ügyfél a záradékolás iránti kérelmét az illetékes hatóságnál terjeszthető elő. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 
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helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Az ügyintézési határidő 
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a) kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében 20 nap, 

b) egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv esetében 15 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 
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 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

- 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

- 
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17. Építésügyi hatósági ellenőrzés 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint 

folytatja le. 

Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

a) a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy 

az alapján eljárás van folyamatban, 

b) a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, 

c) törvény kizárja, vagy 

d) a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés 

lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor. 

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője 

azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő.  

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Nincs. 

 

Az ügymenet leírása:  

A hatósági ellenőrzés más szerv megkeresése alapján, vagy hivatalból zajlik, kérelemre az ügyfél is 

kérheti saját maga tekintetében az ellenőrzés lefolytat6ását. 

A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

Kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha az ügyfél 

eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget. 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

a) megindítja az eljárást, vagy 

b) ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi. 

Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, 

ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről 

a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
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 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével.  

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 
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 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 

napon belül folytatja le a hatósági ellenőrzést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
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 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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18. Ellenőrzött bejelentés 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem (jelen esetben bejelentés) az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon 

kívül tartalmazza: 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest 

esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

 a kérelmezett (bejelentett) engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem (bejelentés) tárgyát és annak rövid leírását, a 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. 

alpontja szerinti számított építményértéket, 

 a kérelem (bejelentés) tárgyával összefüggésben 

- az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél 

nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az 

ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

- a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez (bejelentéshez) csatolt mellékletek felsorolását, 

 – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy 

meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített 

másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 az építtető aláírását. 

A kérelmet (bejelentést) az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, 

mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. A bejelentés kizárólag elektronikus 

úton tehető meg. E fejezet alkalmazásában elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az 

ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, 

valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az engedélyezésre az elektronikus 

benyújtás valamely módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy 

módokon lehet megtenni. 

A bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani. 

A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit. A bejelentéshez 

okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő 

a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és 

b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás 

időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta. 

A kérelemhez mellékelni lehet az Eng. r. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre (bejelentésre) induló eljárás esetén a kérelem (bejelentés) az építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) 

keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 
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Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

(bejelentését) személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet 

(bejelentést) mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag 

elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az 

ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet (bejelentést) és 

annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) 50%-át kell megfizetni. Az 1990. évi XCIII. törvény - az 

illetékekről – melléklet XV. pontja szerinti összeget (Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági 

eljárás illetéke), a Magyar Államkincstár Eljárási illeték beszedési számlájára (számlaszám: 

10032000-01012107-00000000) szükséges befizetni. Elektronikus úton kezdeményezett 

közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki 

átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén 

az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - amennyiben az 

ismert - az ügyszámot kell feltüntetni. A szakkérdések vizsgálata esetén fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak összegéről ágazati jogszabályok rendelkeznek. A külön jogszabály szerinti 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások 

esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.  

 

Az ügymenet leírása:  

Az engedélyezési eljárásoknál taglaltak szerint, az alábbi eltérésekkel: 

Ha a bejelentő a díjat nem vagy hiányosan fizette meg, a hatóság határidővel felhívja a díjfizetési 

kötelezettségének teljesítésére. 

A díjon felül felmerülő további költségeket az előlegezi és viseli, akinél azok felmerültek. 

Ha az engedély kiadásához törvény vagy kormányrendelet szakhatósági állásfoglalás beszerzését írja 

elő, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére azonnal megküldi. 

Ha a bejelentés nem tartozik e fejezet hatálya alá, vagy a bejelentő a bejelentést nem elektronikus 

úton terjeszti elő, a hatóság a bejelentést a 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdése szerinti 

határidőn belül visszautasítja, és a megfizetett díjat visszatéríti. 

A hatóság visszautasítja a bejelentést, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában 

foglaltakat határidőben nem teljesíti. 

A hatóság a 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdése szerinti határidő letelte előtt – hiánypótlási 

felhívás kibocsátása nélkül – végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról 

rendelkezik, ha 

a) a tevékenység a 2020. évi LVIII. törvény 400. § (2) bekezdése szerinti kormányrendelet alapján 

nem végezhető bejelentéssel, 

b) megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak, 

c) az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn: 

ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme, 
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cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák 

bekövetkezése, 

cc) a közbiztonság, vagy 

cd) más nyomós közérdek, 

d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye, 

e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve 

a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését –, 

f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott 

következtetést lehet levonni. 

A végzést az egyszerűsített döntésre vonatkozó előírások szerint kell megindokolni, továbbá abban 

tájékoztatást kell adni a 2020. évi LVIII. törvény 403. § (5) bekezdésben foglaltakról. A végzéssel 

szemben nincs helye jogorvoslatnak. 

Az eljáró hatóság a végzést abban az esetben is meghozza, ha ezt a szakhatóság a 2020. évi LVIII. 

törvény 403. § (1) bekezdés szerinti okból kezdeményezi. 

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 

A 2020. évi LVIII. törvény 403. § (4) bekezdés szerinti eljárásban 

a) a bejelentést kérelemnek kell tekinteni, 

b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az 

engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik, 

c) a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni. 

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező 

a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Ha a 

bejelentés áttételére kerül sor, az áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a 

határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját 

követő napon kezdődik. 

A 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdés szerint megkezdett tevékenység az engedélyre 

jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig folytatható. 

A bejelentő kérelmére a hatóság a 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdés szerinti joghatás 

beálltáról a bejelentőt értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt 

követően a hatályossági idő végéig előterjeszthető. 

A bejelentés alapján történő joggyakorlás a felügyeleti díjjal kapcsolatos kötelezettségeket nem érinti. 

Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben 

kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról – így különösen valamely adatszolgáltatási 

kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség, fizetési kötelezettség (a 

továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) – is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem 

akadálya a kapcsolódó kötelezettség megállapításának hiánya. 

A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a 404. § (1) bekezdése szerinti joghatás beálltát követő nyolc 

napon belül hivatalból döntést hoz. 

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. 

A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek 

kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére (a továbbiakban: ellenőrzés) a hatóság kiemelt figyelmet fordít. 

A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet a 2020. évi LVIII. törvény 406. § (2) bekezdésre 

figyelemmel szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a 

hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést. 
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Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság – a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedéseken 

felül – 

a) jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni, 

b) kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az engedélyezési eljárásoknál taglaltak szerint. 

 

Az ügyintézés határideje:  

15 nap. Ellenőrzött bejelentés engedélyezésre való utalása esetén az ügyintézési határidő 5 nappal 

meghosszabbodik.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
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 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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19. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés és intézkedés 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzési feladatait hivatalból, más közigazgatási szerv megkeresésére 

vagy kérelemre – saját maga ellenőrzésére - folytatja le, hivatalbóli eljárás elve szerint. Az ellenőrzés 

lefolytatásához szükséges dokumentumokat, iratokat az építésfelügyeleti hatóság a jogszabályok 

alapján határozza meg és vizsgálja azokat. 

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint 

folytatja le. 

Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

a) a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy 

az alapján eljárás van folyamatban, 

b) a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, 

c) törvény kizárja, vagy 

d) a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés 

lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor. 

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője 

azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint 

folytatja le. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló 

kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy 

építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő.  

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Nincs. 

 

Az ügymenet leírása:  

A hatósági ellenőrzés más szerv megkeresése alapján, vagy hivatalból zajlik, kérelemre az ügyfél is 

kérheti saját maga tekintetében az ellenőrzés lefolytat6ását. 

A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

Kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha az ügyfél 

eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget. 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

a) megindítja az eljárást, vagy 

b) ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi. 
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Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, 

ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről 

a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt. 

Az építésfelügyeleti hatóság az Eng. r. 62. §-ban foglaltak szerint ellenőrzi vagy ellenőrizheti, hogy a 

tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással; az építőipari kivitelezési 

tevékenység folytatását; azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység 

jellegének megfelelő jogosultsággal; az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét; az építési napló 

meglétét, vezetését és annak tartalmát; az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja 

a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint 

b) azon építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési 

tevékenységet, amelyet a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények 

megsértésével végeztek. 

Az építésfelügyeleti hatóság a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzéséhez, a tényállás 

tisztázásához az ÉMO alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és 

állapotdokumentumokat vizsgálhat. 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más – jogszabályban erre felhatalmazott – szervet, 

szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet 

képviselőjével is lefolytathatja. 

A speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 53/D. § (1) 

bekezdésében meghatározott szakértő vagy minőség-ellenőrző szerv közreműködését is igénybe 

veheti. 

Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését 

a) szúrópróbaszerűen a helyszínen, 

b) az Eng. r. 61. § (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint, 

c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban 

végzi. 

Az építésfelügyeleti hatóság megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz. 

Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az 

építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. 

Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység 

folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 

közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy 

b) az Épkiv. 24. §-ában meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában 

végzik. 

Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől 

számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban 

elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a jegyzőkönyv, 

hivatalos feljegyzés, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések 

megtételét az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál. 

Az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a szakági 

tervező, az építőipari kivitelező (a továbbiakban együtt: szakmagyakorló) személy kötelezésekor és 
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bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a végleges döntése egyidejű megküldésével a 

szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. 

Az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha 

a) az építészeti-műszaki tervező a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette, 

b) építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 
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ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével.  

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 

napon belül folytatja le a hatósági ellenőrzést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
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 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
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 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr


136 
 

20. Építésrendészeti eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást az Eng. r. 67. § (2) bekezdésben meghatározott 

esetekben hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére folytat le. Az eljárás hatóági 

ellenőrzést követően, megállapított jogszabálysértés esetén indul hivatalból, alapja az ellenőrzés 

jegyzőkönyve. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint 

folytatja le. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Nincs. 

 

Az ügymenet leírása:  

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy 

a) az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően – kivéve a 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

eltérést – vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az 

egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését építési vagy bontási engedély vagy egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül, 

c) az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerint egyszerű bejelentés alapján végzett építési 

tevékenységet nem természetes személy építtető esetében vagy nem saját lakhatás biztosítása 

céljából, 

d) az építési tevékenységet az Eng. r. 58. § (4) bekezdés b) pontja szerint 

(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték. 

Az építésfelügyeleti hatóság 

a) az engedély vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés nélkül folyó építési tevékenység 

végzését a helyszínen leállítja, kivéve ha a leállítással veszélyhelyzetet idézne elő, és 

b) a szabálytalan építési tevékenység tudomásra jutásáról számított tíz napon belül vizsgálja, hogy a 

jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész 

fennmaradásának az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak-e vagy 

megteremthetők-e. 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, 

végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a 

fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb harminc napos 
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határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi 

hatósághoz történő benyújtására. 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, 

kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a szabálytalan építési 

tevékenységgel megépített építmény, építményrész szabályossá tételéhez szükséges munkálatok 

elvégzésére, vagy annak bontására, ha az átalakítással sem tehető szabályossá. 

Az építésfelügyeleti hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtási határidejétől számított 

öt napon belül információt kér az illetékes építésügyi hatóságtól arról, hogy az építtető vagy a 

tulajdonos az építésügyi hatósághoz a fennmaradási engedély iránti kérelmét benyújtotta-e. 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy az építtető vagy a tulajdonos a 

végzésben megállapított teljesítési határidőig az építésügyi hatósághoz nem nyújtotta be a 

fennmaradási engedély iránti kérelmét, a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében az építtetőt 

vagy a tulajdonost a szabálytalan építmény, építményrész bontására, átalakítására kötelezi. 

A bontási, átalakítási kötelezettség teljesítésének határideje a döntés véglegessé válásától számított 

legfeljebb hat hónap lehet. Az építésfelügyeleti hatóság a teljesítési határidőt a kötelezett kérelmére 

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítja. 

Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárását megszünteti, ha 

a) az építtető vagy a tulajdonos a fennmaradási engedély iránti kérelmét határidőben benyújtotta az 

építésügyi hatósághoz, vagy 

b) az építtető vagy a tulajdonos a szabálytalan állapotot a fennmaradási engedély iránti kérelem 

benyújtása vagy a bontás elrendelése előtt önként megszüntette. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárását az építtetővel szemben, ha az 

építtető személye nem ismert, az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosával 

szemben folytatja le. 

 Az építésfelügyeleti hatóság döntése meghozatalához szükséges azon személyek adatait, 

akiknek a telekre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, az ingatlan-

nyilvántartásból szerzi be. 

 Az építésfelügyeleti hatóság eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető 

és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa.  

 Az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben vizsgálni kell az ügyféli jogállását 

annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.  

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 Az Ákr. mellett ágazati jogszabályok alkalmazásával jár el a hatóság. 

 A természetes személy ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét az illetékes 

hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjesztheti elő. Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón 

rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az 

engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki 

dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után 

feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 
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 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 

kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 

illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

folytatható.  

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 

szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 

helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 

adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az 

általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti 

döntéseit, és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 

kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 

eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon. 

 Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő 

kérelemre meghosszabbítható a jogszabályban foglalt hiánypótlási határidőig, azaz maximum 

10 napig. 

 A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 

erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető 

végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 

eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a 

tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a 

köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 
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módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást 

tenni. 

 Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 

nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot 

kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 

tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 

vennie. 

 Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, jogszerű 

hallgatással, hatósági bizonyítvány kiállításával, kikötések esetén pedig határozattal veszi 

tudomásul. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az 

ügyfél, továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozata nem pótolja a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és 

az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 

tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 
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 Ezen túlmenően az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben 

vizsgálják az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, 

építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg 

a jogszabályokban foglaltak szerint. 

 Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes 

ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki 

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) 

bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására 

felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a 

szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással 

kapcsolatos észrevételt. 

 Az építéshatósági és építésfelügyeleti eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs 

helye fellebbezésnek, a véglegessé vált döntéssel szemben keresetlevél nyújtható be. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
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 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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21. Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető az építési tevékenységet 

kormányrendeletben meghatározott módon bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek, a 

bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú dokumentációt kell mellékelni. 

Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése 

előtt tizenöt nappal bejelenti (a továbbiakban: bejelentés) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az Építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) keresztül 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatóságnak (a továbbiakban: építésfelügyeleti 

hatóság). 

A bejelentés tartalmazza 

a) az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az 

azonosításához szükséges adatot és elérhetőségét, 

b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az 

ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 

c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a számított építményértéket az építésügyi bírság 

megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva, 

d) az építészeti-műszaki tervező – beleértve a szakági tervezőt is – nevét, elérhetőségét, kamarai 

névjegyzéki bejegyzésének számát, 

e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását, 

f) az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az 

építésfelügyeleti hatóságon keresztül nyújtja be. 

A bejelentéshez csatolni kell 

a) a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 1. mellékletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési 

dokumentációt, 

b) ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja 

végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

A bejelentés az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs 

rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón 

terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló bejelentést 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésfelügyeleti hatóságnál, illetve a 

kormányablaknál terjesztheti elő. A bejelentést mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-

műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való 

feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a 

bejelentést és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 
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Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs. 

 

Az ügymenet leírása:  

Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése 

előtt tizenöt nappal bejelenti (a továbbiakban: bejelentés) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az Építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) keresztül 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatóságnak (a továbbiakban: építésfelügyeleti 

hatóság). 

A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem 

hivatalbóli eljárás megindítására okot adó körülménynek. 

A bejelentésről és az építtető személyében bekövetkezett jogutódlás bejelentéséről az ÉTDR PDF 

formátumú, letölthető visszaigazolást állít elő. 

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e a 155/2016. 

(VI.13.) Korm. r. 1. §-ban foglaltaknak. Amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti 

hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt vagy képviselőjét 

a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek, 

b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint 

c) a bejelentés vagy melléklete hiányairól. 

Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül tájékoztatja 

a) a telek fekvése szerinti területi építész és mérnöki kamarát, 

b) a telek fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterét, valamint 

c) a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más is 

tulajdonjoggal rendelkezik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) 

kötött építési tevékenység 

a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 

b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meg nem haladó méretűre bővítése, valamint 

c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, 

amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának 

biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, 

d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes 

személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, 

e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 
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 Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes 

személy és nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, az építtető köteles építész 

tervezőt tervezői művezetésre megbízni. 

 Az építtető az építési tevékenységet a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (2) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével – az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását 

követő naptól számított – tizenöt nap elteltét és az elektronikus építési napló készenlétbe 

helyezését követően kezdheti meg és folytathatja az Étv., az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 

szerint. 

 Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni – a 

155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor ezt a szándékot az 

eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési 

dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel 

egyidejűleg kell megtenni, ha a változás 

a) az épület alaprajzi méretét, 

b) az épület beépítési magasságát, 

c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy 

d) az épület telken belüli elhelyezkedését 

érinti. 

 Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, akkor az építési 

tevékenység 

a) építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés 

bejelentése, 

b) tervezői művezetés, valamint 

c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás 

nélkül végezhető. 

 Ha az építtető a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (3) bekezdéstől eltérően az elektronikus 

építési napló vezetése mellett dönt, akkor a naplóvezetésre vonatkozó szabályokat be kell 

tartani. 

  A 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (3) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység esetén az 

építtető személyében történő változást az ÉTDR-ben az építésfelügyeleti hatósághoz be kell 

jelenteni. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 

Az ügyintézés határideje:  

8 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 
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 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
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www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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22. Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének 
megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor 

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj 

megfizetését, 

b) mellékelni kell a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot, 

c) mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, valamint 

d) ha a kivitelezési tevékenység a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, 

mellékelni kell 

da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben 

meghatározott tartalmú nyilatkozatát, vagy – ha a kivitelezési tevékenységbe az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendelet szerint fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni – a 

szakirányú szakképesítéssel rendelkező személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező 

tartalmú nyilatkozatát és szakirányú szakképesítésének igazolását, és 

db) a megvalósulási dokumentációt, ha az egyszerű bejelentési dokumentációtól a kivitelezési 

tevékenység során eltértek. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét 

személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatóságnál, illetve a kormányablaknál terjesztheti elő. Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy 

időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, 

adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani. Az ügyintézési pontokon az 

ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus 

ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR-be. 

 

Elektronikus ügyintézés:  

Lehetséges, ÉTDR rendszeren keresztül. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat 

kell fizetni (nem került megállapításra). 

 

Az ügymenet leírása:  

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági 

bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési 

naplóba, amennyiben a fővállalkozó kivitelező az épület felépítésének megtörténtéről az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot tett. A 
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kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési 

önkormányzat polgármesterét. 

A hatósági bizonyítvány kiadása előtt az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a 155/2016. (VI.13.) Korm. 

r. 6. § (2) bekezdésben foglaltak meglétét, valamint elektronikus építési napló vezetése esetén 

meggyőződik arról, hogy a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 6. § (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat 

megtétele megtörtént. 

Az építésfelügyeleti hatóság elutasítja a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, ha a 155/2016. 

(VI.13.) Korm. r. 6. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket nem csatolták a kérelemhez, vagy a 

nyilatkozat tartalma a valóságnak nem felel meg. 

A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon 

túl tartalmazza 

a) az építtető elérhetőségét, 

b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, 

c) a bejelentés időpontját, a bejelentés ÉTDR azonosítóját és iratazonosítóját, 2016. június 30. és 

2019. október 23. között tett bejelentés esetén a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló 

azonosító számát, 

d) az épület felépítésének megtörténtét, 

e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint, 

f) azt, hogy a hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 1. § (1) 

bekezdés c) vagy d) pontja szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem 

változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésmódosítás jogszabályi feltételei fennállnak. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) 

kötött építési tevékenység 

a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 

b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meg nem haladó méretűre bővítése, valamint 

c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, 

amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának 

biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, 

d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes 

személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, 

e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 

 Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven 

belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni 

a kormányrendeletben kijelölt szervtől. 

 Az Étv. 33/A. § (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a (2) 

vagy (3) bekezdés szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem 

változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei fennállnak. E 

tényt a (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni. 

 Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az Étv. 33/A. § (1)–(3) 

bekezdés szerinti építési tevékenységet, 

 a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani, 
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 b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a 

visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell 

bontani, 

 és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani. 

 Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 

Az ügyintézés határideje:  

60 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének s 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (a továbbiakban: Eng. r.) 

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
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 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások Korm. rendeletei 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló 

rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

 

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr

