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1. Ügytípus megnevezése: Építésügyi hatósági szolgáltatás  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi 

Járás, Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón előterjesztett építésügyi 

hatósági szolgáltatás iránti kérelem engedély iránti 

kérelem. 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell, az eljárási 

illeték befizetését. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény XV. fejezet I. pont 13. pontjai szerint 

Alapvető eljárási szabályok: Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy 

tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása 

előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet 

terjeszthet elő az illetékes hatósághoz elektronikusan a 

312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése 

szerinti tárhely igénybevételével. 

 

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás 

keretében kérheti 

a) annak vizsgálatát, hogy a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti elektronikus 

gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-

e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban 

benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire 

vonatkozó előírásoknak, 

b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e további 

melléklet, dokumentum beszerzése, vagy további 

szakhatósági közreműködés, 

c tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott 

eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági 

közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának 

vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott 

eljárási költségének mértékéről, 

d) a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását, 

e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának 

meghosszabbítását milyen módon érinti vagy 

akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály 

változása, valamint 

f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra 

vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását. 

 

Az építésügyi hatósági szolgáltatást a hatósági 
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engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem 

benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. 

 

A hatóság szakmai nyilatkozatát az építtetőhöz intézett 

elektronikus levélben, a fentebb meghatározott 

kérdéskörben állíthatja ki. A kiadott nyilatkozat a 

hatóságot a hatósági eljárása során nem köti. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer 

(a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a 

kormányablaknál vagy kormányrendeletben 

meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az 

Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet 

fogadó szerv - a kérelem adathordozó anyagától 

függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus 

másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és 

mellékleteinek beérkezésekor, de - jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt követő 

munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok 

mellékletein rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-

16:30; péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: szolgáltatás iránti kérelem 

benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt nap 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz 

történő beérkezését követő első munkanapon 

kezdődik. 

A szakmai nyilatkozat ellen nincs helye 

jogorvoslatnak. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus 

elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
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https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-

hatosagok-lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság - függetlenül attól, hogy a 

szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett - 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 vagy az építésügyi hatósági tudomásulvétel 

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 ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: 

ÉTDR) elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek 

megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő 

bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű 

időben jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 

észrevételt tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik 

eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel 

cselekvőképesnek minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a 

hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy 

birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban 

együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy 

jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az 

eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a 

hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a 

hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló 

felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez 

szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet 

jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy 

valótlan adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 
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2. Ügytípus 

megnevezése: 
Építési engedélyezési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő 

feltöltéssel mellékelni kell 

a) a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 8. melléklet III. 

részében meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-

műszaki dokumentációt, 

b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

megkereséséhez szükséges, a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt. 

Az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 

igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj 

befizetését. Jogszabályban előírt esetekben igazolni kell, hogy 

a) a települési önkormányzat polgármestere településképi 

véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre 

javasolta, vagy 

b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról 

szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-

műszaki tervtanács szakmai véleményében a 

tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta. 

 

A kérelemhez mellékelni lehet 

a) 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, 

b) 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, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben jogerős 

vagy végleges környezetvédelmi, illetve egységes 
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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 -, 

c) 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 -, 

d) a természet védelméről szóló törvényben meghatározott 

esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye, az iktatószám 

megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti 

azokat a kérelemhez. 

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. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 1.-2. pontjai szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az építési tevékenység végzésére – a 312/2012. Korm.rendelet 

1. mellékletben felsoroltak, és az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (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 alábbi 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 

b) a teljes építési beruházás bemutatása mellett ütemenként 

is meg lehet kérni. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 



8. 
 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: általános esetben 25 nap, azonban ha 

az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében 

eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén 

mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem 

tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó 

megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 

adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

szempontok mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott feltételek esetén 

vizsgálja az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres meg. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi 

hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 

foglalja. 

 

Ha az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához szükséges 

tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemle megtartását 

rendeli el, az építésügyi hatóság az építési tevékenység 

helyszínén, annak környezetében vizsgálja a döntés 

meghozatalának feltételeit, különösen  

- hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki 

dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, 

-  hogy az érintett telken az építési, bontási tevékenység 

megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e és a terveknek 

megfelelően folytatják-e, 

Az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén tapasztaltakról 

feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről, annak 

környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem 

elbírálása során – többek között – vizsgálja a 312/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 18. § (1), (2), (3) bekezdéseiben rögzített 

előírásoknak való megfelelést. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet 

elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység 

- az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, vagy 

- engedélyezését a polgármester a településképi véleményében 

nem javasolta. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 
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adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

elutasítási okok mellett - a kérelmet elutasítja, ha a tevékenység 

az általa jogszabály alapján vizsgált követelményeknek nem 

felel meg. 

 

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. 

 

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 ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

3. Ügytípus megnevezése: Összevont engedélyezési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi 

Járás, Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az elvi építési keretengedélyezési szakasz 

megindításához: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón előterjesztett építésügyi 

hatósági engedély iránti kérelem. 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő 

feltöltéssel mellékelni kell 

- a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 8. mellékletben 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt. 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell, az eljárási 

illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését.  

Igazolni kell továbbá, hogy a településrendezési és 

építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 

kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-

műszaki tervtanács szakmai véleményében a 

tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta. 
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A kérelemhez mellékelni lehet 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 nyilatkozatait, illetve az 

ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési 

jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Az építési engedélyezési szakasz megindításához 

(mely az elvi építési keretengedély hatályossága alatt 

kezdeményezhető): 

- külön kérelem benyújtása nélkül - az építési engedély 

iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú 

dokumentáció és mellékletek, valamint – amennyiben a 

kérelem az oték-tól való eltérés engedélyezésére is irányul – 

az országos építési követelményektől való eltérés 

engedélyezése iránti kérelem mellékleteinek - az elvi 

keretengedély hatálya alatt - az ÉTDR-be történő 

feltöltésével kezdődik. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény XV. fejezet I. pont 3. pontja szerint 

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 

előzetes tisztázása is szükséges, az építésügyi 

hatóságtól összevont engedélyezési eljárás lefolytatása 

kérhető. 

 

Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással 

kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából 

elvi építési keretengedélyezési és építési engedélyezési 

szakaszból áll. 

Az elvi építési keretengedély építési tevékenység 

végzésére nem jogosít. 

 

Az elvi építési keretengedély a véglegessé válásának 

napjától számított egy évig hatályos. Az építtető az elvi 

építési keretengedély hatályossága alatt 

kezdeményezheti az építési engedélyezési szakasz 

lefolytatását. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer 

(a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a 

külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a 

kormányablaknál vagy kormányrendeletben 

meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az 

Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet 

fogadó szerv - a kérelem adathordozó anyagától 

függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus 

másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és 

mellékleteinek beérkezésekor, de - jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt követő 

munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok 

mellékletein rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-

16:30; péntek: 8:00-12:00; 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő az elvi építési 

keretengedélyezési szakaszban: 25 nap; kivéve, ha az 

eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, ebben az 

esetben az ügyintézési határidő 35 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz 

történő beérkezését követő első munkanapon 

kezdődik. 

 

Az ügyintézési határidő az építési engedélyezési 

szakaszban: 25 nap; kivéve, ha az eljárás során 

szakhatóságot kell megkeresni, ebben az esetben az 

ügyintézési határidő 35 nap. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 

napon belül lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a 

másodfokon eljáró hatósághoz címezve az első fokú 

hatóságnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi 

Szolgáltatási Pontnál nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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jogosult szerv: 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus 

elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-

hatosagok-lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Elvi építési keretengedélyezési szakasz: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási 

felületén mindenki által hozzáférhető módon - 

személyes adatot nem tartalmazó - általános 

tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és 

lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési 

eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott szempontok mellett - a 

312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. melléklet III. 

táblázatában meghatározott feltételek esetén vizsgálja 

az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres 

meg. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás 

megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. 

Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú 

döntést is hoz, az értesítést a döntésbe foglalja. 

 

Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során 

vizsgálja, hogy 

- 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, 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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- a települési önkormányzat polgármesterének 

településképi véleménye alapján a tervezett építészeti 

kialakítás megfelel-e a településképi 

követelményeknek, 

- 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 

engedélyezését a polgármester a településképi 

véleményében nem javasolta. 

 

Építési engedélyezési szakasz: 

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 építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási 

felületén mindenki által hozzáférhető módon - 

személyes adatot nem tartalmazó - általános 

tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és 

lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési 

eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 
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szabályokban meghatározott szempontok mellett - a 

312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. melléklet III. 

táblázatában meghatározott feltételek esetén vizsgálja 

az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres 

meg. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás 

megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. 

Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú 

döntést is hoz, az értesítést a döntésbe foglalja. 

 

Ha az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához 

szükséges tényállás tisztázása érdekében helyszíni 

szemle megtartását rendeli el, az építésügyi hatóság az 

építési tevékenység helyszínén, annak környezetében 

vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit, 

különösen  

- hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki 

dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, 

-  hogy az érintett telken az építési, bontási 

tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet 

megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e, 

Az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén 

tapasztaltakról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a 

helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott 

fényképfelvételt készít. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti 

kérelem elbírálása során – többek között – vizsgálja a 

312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 18. § (1), (2), (3) 

bekezdéseiben rögzített előírásoknak való megfelelést. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti 

kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység 

- az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, vagy 

- engedélyezését a polgármester a településképi 

véleményében nem javasolta. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési 

eljárásban - az adott eljárásra vonatkozó különös 

szabályokban meghatározott elutasítási okok mellett - 

a kérelmet elutasítja, ha a tevékenység az általa 

jogszabály alapján vizsgált követelményeknek nem 

felel meg. 
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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. 

 

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 ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: 

ÉTDR) elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való 

együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek 

megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő 

bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű 

időben jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 

észrevételt tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel 

cselekvőképesnek minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a 

hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy 

birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban 

együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy 

jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és 

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az 

eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a 

hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a 

hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló 

felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez 

szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet 

jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy 

valótlan adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

4. Ügytípus 

megnevezése: 

Összevont telepítési eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

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, 

cc) azon kormányrendelet számát, amely a kérelemben 

megjelölt telek végleges más célú hasznosításával járó tervezett 

építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
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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. 

 

Telepítési hatásvizsgálati szakaszban (THSZ): 

A kérelemhez - a THSZ-ben összevonható kérelmezett 

eljárásoktól függően - mellékelni kell 

- a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 8. mellékletben 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

- a kérelmezett engedélytől függően az arra vonatkozó 

jogszabályban meghatározott mellékletet, 

- ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti eljárásokban 

hozott jogerős vagy végleges döntések megnevezését, 

iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

 

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 integrált építési  engedélyezési szakaszban (IÉSZ): 

Az IÉSZ megindítását a telepítési engedély véglegessé válásától 

számított egy éven belül külön kérelem nélkül, a 312/2012. (XI. 

8.) Korm.rendelet 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) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 8. mellékletben 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

ab) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 7. melléklet szerinti 

dokumentációt, 

b) a telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének 

igazolását, 

c) ha az IÉSZ megindításakor rendelkezésre áll a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti 
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önálló eljárásban kiadott jogerős vagy végleges engedélyt, 

annak megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR 

ügy- és iratazonosítóját. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 4. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

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, 

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 - az a)-g) pont szerinti 

eljárásokat összevonó telepítési hatásvizsgálati szakaszból (a 

továbbiakban: THSZ) és a pont cb) alpontja, h) és i) pontja 

szerinti eljárásokat összevonó integrált építési engedélyezési 

szakaszból (a továbbiakban: IÉSZ) áll. 

 

Telepítési hatásvizsgálati szakaszban (THSZ): 

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 
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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 egy évig hatályos, kivéve, ha a 

hatályossága alatt az építtető kezdeményezte az engedély 

hatályának meghosszabbítását és a telepítési engedély hatályát 

az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI. 8. ) Korm.rendelet 52. §-

ban meghatározottak szerint ez idő alatt meghosszabbította, 

vagy az IÉSZ lefolytatását a mellékletek benyújtásával 

kezdeményezték. 

A telepítési engedély 

a) környezethasználat megkezdésére, 

b) építési tevékenység végzésére 

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 integrált építési  engedélyezési szakaszban (IÉSZ): 

Az integrált építési engedély iránti kérelem elbírálása során a 
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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 eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

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 
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nap; 

b) az integrált építési engedélyezési szakaszban 

ba) 25 nap, 

bb) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 85 

nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

 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 értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi 

hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 

foglalja. 

 

Telepítési hatásvizsgálati szakaszban (THSZ): 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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Az építésügyi hatóság a THSZ-ben a kormányrendelet szerinti 

szakhatóságot keresi meg a szakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése érdekében. 

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. 

 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 

312/2012. (XI. 8.) 7. melléklet III. pontjában meghatározott 

szakkérdéseket vizsgálja. 

 

Az integrált építési  engedélyezési szakaszban (IÉSZ): 

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 értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi 

hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 
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foglalja. 

 

Az építésügyi hatóság a kérelem tartalmától függően a 

312/20112. (XI. 8.) Korm.rendelet 7. mellékletben 

meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. 

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. 

Ha az építésügyi hatóság a döntés meghozatalához szükséges 

tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemle megtartását 

rendeli el, az építésügyi hatóság az építési tevékenység 

helyszínén, annak környezetében vizsgálja a döntés 

meghozatalának feltételeit, különösen  

- hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki 

dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, 

-  hogy az érintett telken az építési, bontási tevékenység 

megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e és a terveknek 

megfelelően folytatják-e, 

Az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén tapasztaltakról 

feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről, annak 

környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít. 

 

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem 

elbírálása során – többek között – vizsgálja a 312/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 18. § (1), (2), (3) bekezdéseiben rögzített 

előírásoknak való megfelelést. 

Az építésügyi hatóság 

a) a döntés véglegessé válását követően haladéktalanul 

tájékoztatást ad az ÉTDR általános felületén a végleges 

engedély tárgyáról és típusáról, továbbá 

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. 

 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Egyéb ágazati jogszabályok – a kérelmezett eljárásoktól 

függően 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 
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adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

5. Ügytípus 

megnevezése: 

Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 

eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem. 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő 

feltöltéssel mellékelni kell 

-  a 312/2012. Korm.rendelet 8. mellékletben meghatározott 

azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, amelyeket az 

eltérés műszaki tartalma érint, 

- a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének 

bemutatását, 

- ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

megkereséséhez szükséges 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) a 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 nyilatkozatait, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj befizetését. 

Igazolni kell továbbá, hogy a településrendezési és építészeti-

műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt 

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai 

véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta. 

Eljárási illetékek Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

XV. fejezet I. pont 6. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az országos építési szakmai követelményektől - külön 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon - lehet 

eltérni. 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (tov.: Oték) IV. 

fejezetében szereplő előírásoktól eltérni csak az Oték 111. § (4) 

bekezdésben foglaltak tekintetében és az ott meghatározott 

feltételekkel lehet akkor, ha a tervezett megoldás: 

- az élet és az egészség védelmével, a biztonságos 

használhatósággal kapcsolatos érdeket nem sért, 

- veszélyhelyzetet nem teremt, 

- a szomszédos önálló rendeltetési egységekhez fűződő 

használati jogokat nem korlátozza. 

 

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. 

 

Az eltérési engedély önmagában építési tevékenység végzésére 

nem jogosít, és nem mentesíti építtetőt az egyéb 

jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy 

nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, 

b) az eltérési engedély hatálya nem hosszabbítható meg 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 
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beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő 25 nap; kivéve, ha az eljárás során 

szakhatóságot kell megkeresni, ebben az esetben az ügyintézési 

határidő 35 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén 

mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem 

tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó 

megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 

adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

szempontok mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott feltételek esetén 

vizsgálja az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres meg. 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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Az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, de az 

eljárás megindításáról nem bocsát ki értesítést. 

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. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelü;gyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

6. Ügytípus 

megnevezése: 
Használatbavételi engedélyezési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő 

feltöltéssel mellékelni kell 

- papír alapon vezetett építési napló esetében az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben 

meghatározott építési napló összesítő lapját, és a 312/2012. 

Korm.rendelet 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot, 

- a szakhatóság megkereséséhez szükséges 5. melléklet szerinti 

dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes 

szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. 

 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj befizetését. 

 

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

dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal 

egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozatát, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

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. 

 

Új épület építése vagy meglévő épület - az ingatlan-

nyilvántartásban változást eredményező - bővítése esetén a 

használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével 

egyidőben az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban 

előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell 

tölteni. 

 

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. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 9. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, 

amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak 

használatbavétele előtt használatbavételi engedélyt kell kérnie, 

vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie. 

Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem 

szabad használni. 

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 ha a kiemelt építésügyi 

hatóság építési engedélye a 312/2012. Korm.rendelet 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 engedélyt meg kell adni, ha az építményt 
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vagy egy részét - építési engedélyhez kötött építési munka 

esetén - az engedélynek megfelelően, rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra alkalmas módon építették meg. 

A használatbavételi engedély megadása feltételekhez köthető, 

az engedélyben kikötések tehetők. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő 35 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén 

mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem 

tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó 

megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 

adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

szempontok mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott feltételek esetén 

vizsgálja az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres meg. 

Az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, de az 

eljárás megindításáról nem bocsát ki értesítést. 

 

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 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 építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti 

nyilatkozat az építési naplóban rendelkezésre áll-e, 

g) a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet - az 

építési naplóban igazoltan - visszaadta-e az építtetőnek. 

 

A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az 
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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 építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti 

nyilatkozat és a fővállalkozó kivitelező építtető részére történő 

munkaterület visszaadását igazoló dokumentum az építési 

naplóban rendelkezésre állnak, 

- a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 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 

a) az észlelt hibák, hiányosságok, valamint a kikötések és 

feltételek teljesítésének hiánya az építmény rendeltetésszerű és 

biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza, 

b) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 19. § (4) 

bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott 

meghatározott határnapon túl a közel nulla vagy annál 

kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti, 

c) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 39. § (10) bekezdésében 

meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem 

igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek 

való megfelelést, 

d) az építtető az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az 

energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben nem állította ki, 
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e) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti 

nyilatkozat és a fővállalkozó kivitelező építtető részére történő 

munkaterület visszaadását igazoló dokumentumok az építési 

naplóban nem állnak rendelkezésre, vagy 

f) az építtető – a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 22. §-ban 

meghatározott kivétellel - építésügyi hatósági engedélyhez 

kötött építési tevékenységgel tér el az építési engedélytől és a 

hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-

műszaki dokumentációtól. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

7. Ügytípus 

megnevezése: 
Fennmaradási engedélyezési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem 

 

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

a) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 8. mellékletben 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

megkereséséhez szükséges, 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 5. 

melléklet szerinti dokumentációt. 

 

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez tartalmától 

függően mellékelni kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. 

§-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési 

tevékenységet építési napló vezetése nélkül végezték.  

A fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését. 

 

Jogszabályban előírt esetekben igazolni kell, hogy 
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a) a települési önkormányzat polgármestere településképi 

véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre 

javasolta, 

b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról 

szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-

műszaki tervtanács szakmai véleményében a 

tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta. 

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 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, és az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

 

Amennyiben a kérelmező birtokában van, az iktatószám 

megjelölésével nyilatkozhat az alábbiak meglétéről vagy 

mellékelheti azokat a kérelemhez: 

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 -, 

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. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 8. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

 Az építésügyi hatóság az 1997. évi LXXVIII. törvény (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 
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nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad. 

 

A fennmaradási engedély iránti kérelemben az országos építési 

követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, a 

fentebb részletezett jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül 

megépített építmény továbbépítésére vagy használatbavételére 

irányuló kérelem is előterjeszthető. 

 

Ha az építésügyi hatóság a 48/A. § szerint a fennmaradási 

engedélyt megadja, illetőleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel 

egyidejűleg - a Kormány rendeletében meghatározott 

mértékben és módon - építésügyi bírságot szab ki. 

 

Amennyiben a fennmaradás engedélyezésének feltételei 

fennállnak - kérelemre - a fennmaradási engedély kiadható 

akkor is, ha az Étv.-ben meghatározott intézkedési határidő már 

letelt. Ebben az esetben azonban átalakítási kötelezettséget 

előírni és építésügyi bírságot megállapítani már nem lehet. 

 

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. 

 

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. 

A szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén az 

építésügyi hatóság haladéktalanul intézkedik a bontásról. 
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Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet 

elutasítja, ha az engedélyezést a polgármester a településképi 

véleményében nem javasolta. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: általános esetben 25 nap, azonban ha 

az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében 

eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. 

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén 

mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem 

tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó 

megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

Ha az építtető vagy a tulajdonos a kérelmet hiányosan nyújtotta 

be és a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 11. § szerinti 

hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőben nem tett 

eleget, az építésügyi hatóság elrendeli az építmény bontását. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 

adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

szempontok mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott feltételek esetén 

vizsgálja az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres meg. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi 

hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 

foglalja. 

 

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, 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. 

 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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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 a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm.rendelet 42. § (3) bekezdése szerinti kérelmek 

elbírálásáról. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

8. Ügytípus 

megnevezése: 
Bontási engedélyezési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem 

A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus 

formátumban mellékelni kell a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 

8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki 

dokumentációt, valamint a benyújtással egyidejűleg igazolni 

kell az eljárási illeték befizetését. 

A kérelemhez mellékelni lehet 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, illetve az ügyben 

érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó 

nyilatkozatát. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 7. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Bontási engedély alapján végezhető 

a) a műemléket érintő, 

b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, 

építményrészt érintő, 

c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény 
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alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő 

bontási tevékenység. 

 

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 eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: általános esetben 25 nap, azonban ha 

az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében 

eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap. 

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 
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lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén 

mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem 

tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó 

megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb 

ismérveiről. 

 

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. 

 

A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásban - az 

adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott 

szempontok mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 6. 

melléklet III. táblázatában meghatározott feltételek esetén 

vizsgálja az ott megjelölt szakkérdést, és – amennyiben 

jogszabályi feltételei fennállnak – szakhatóságot keres meg. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi 

hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 

foglalja. 

 

A bontási engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság 

vizsgálja, hogy 

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 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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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 a fent részletezett 

feltételeket megsérti, a kérelmet határozattal elutasítja. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

9. Ügytípus 

megnevezése: 

Építésügyi hatósági engedély hatályának meghosszabbítása 

  

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági szolgáltatás 

iránti kérelem engedély iránti kérelem. 

Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez 

mellékelni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolását. 

Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez 

mellékelni lehet, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, 

az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását. 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 13. pontjai szerint 
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Alapvető eljárási 

szabályok: 

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 építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta 

előtt kérelemre, a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 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 eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: tíz nap 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 
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A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárás 

megindulásáról értesítést nem kell küldeni. 

Az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 51. § 

(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 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 engedély hatályát annak lejárta előtt 

a) a  312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 52. § (4) 

bekezdés a) pontja, és az (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) a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 52. § (4) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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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 a 

312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 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 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 a 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 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 
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kötött - építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell 

kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt 

engedélykérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok 

alapján kell elbírálni. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

10. Ügytípus 

megnevezése: 
Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély 

iránti kérelem 

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a 

tartalmától függően mellékelni kell 

- papír alapon vezetett építési napló esetében az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

kormányrendeletben meghatározott építési napló 

összesítő lapját, és a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 4. 

melléklete szerint kitöltött statisztikai lapot. 

 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj befizetését. 

 

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére 

irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-

ben ki kell állíttatnia. 

Az építmény - ingatlan-nyilvántartásban 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 tölteni. 
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Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló 

kérelemében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul 

vételt foglalja írásba. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 10. pontja szerint 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi 

eljárásával vehető használatba - a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm.rendelet 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 az építési munkaterület építtető részére történő - az 

építési naplóban igazolt - visszaadását követően, 

c) az építési engedély hatályossága alatt - használatbavétel 

előtt - 

nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

 

 3) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz 

feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi 

eljárásának lefolytatását és a használatbavétel 

tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha a (2) 

bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az 

építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével 

egyidejűleg, határidő megjelölésével és eljárási bírság 

kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a 

változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus 

feltöltésére. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati 

jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait 

ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet 
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fogadó szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - 

a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd 

a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok 

mellékletein rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő 8 nap. Ha az építésügyi hatóság az 

eljárás megindulásától számított nyolc napon belüli 

határidőben a használatbavételt nem tiltja meg, a 

használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az 

építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap 

elteltével használatba vehető. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon 

belül lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon 

eljáró hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus 

elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-

hatosagok-lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási 

felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes 

adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a 

hatáskörébe tartozó megindult és lezárult engedélyezési 

eljárás következő főbb ismérveiről. 

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás 

megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást nem 

bocsát ki, szakhatóságot nem keres meg. 

Ha az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított 

nyolc napon belüli határidőben a használatbavételt nem tiltja 

meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az 

építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap 

elteltével használatba vehető. 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese


55. 
 

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 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) az építési naplóban 

ea) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 

14. §-a szerinti nyilatkozat az építési naplóban rendelkezésre 

áll-e, 

eb) az építési munkaterület építtető részére történő 

visszaadása megtörtént-e, 

f) a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 19. § (4) 

bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt 

határnapot követően energetikai tanúsítvánnyal igazoltan 

közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként 

épült meg. 

 

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 a meghatározott mellékleteket nem csatolták, 

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) a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 19. § (4) 

bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt 
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határnapot követően nem közel nulla vagy annál kedvezőbb 

energiaigényű, vagy 

e) a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 39. § (8) 

bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az 

épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek 

energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott követelményeknek való 

megfelelést, 

f) az építési napló a 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 54. § 

(3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel 

meg. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: 

ÉTDR) elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét 

megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás 

nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az 

ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb 

résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására 

köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. 

Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket 

állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

vagy valótlan adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

11.  Ügytípus 

megnevezése: 

Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység 

tudomásulvételi eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem 

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározott tartalmú 

nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése 

nélkül végezték.  

A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási 

illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

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 

a) megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, 

építési tevékenység fennmaradását, 

b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását, 
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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. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő 8 nap.  

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
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tájékoztatás: https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról 

értesítést és hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki. 

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc 

napon belül az előírt feltételek fennállása esetén az elutasításról 

határozatban dönt, vagy a szabálytalanságot - bírság 

kiszabásának mellőzésével - hallgatással tudomásul veszi. 

 Az építésügyi hatóság az (1) és (4) bekezdésben foglalt 

tudomásulvételt az építtető, vagy ha az építtető személye nem 

ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény;  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény;  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet;  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

12. Ügytípus 

megnevezése: 
Hatósági bizonyítvány  

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély iránti 

kérelem. A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel 

hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XV. fejezet I. pont 13. pontja szerint 

 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy 

kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető 

elő. 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő napon indul. 

A kormányrendeletben meghatározott kivétellel, kérelemre, 

vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi 

hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből 

megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni 
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szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése 

céljából 

a) a telken építmény meglétére vagy hiányára, 

b) a telken meglévő építmény jogszerűségére 

hatósági bizonyítványt állít ki. 

 

Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási 

tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület 

bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt 

kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a 312/2012. (XI.8) 

Korm.rendelet 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A - hatósági bizonyítvány megtagadása esetén a - fellebbezést a 

döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet 

benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem 

egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.  

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek 

 nem felel meg, vagy 

 megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új 

adatra tekintettel az szükséges, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy 

ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

Az építésügyi hatóság értesíti az eljárás megindulásáról az 

építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az 

építésfelügyeleti hatóság függő hatályú döntést is hoz, az 

értesítést a döntésbe foglalja. 

 

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben 

tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából 

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 

b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetéséhez 

helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

 

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel 

a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány 

kiadását megtagadja.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

13. Ügytípus 

megnevezése: 
Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett kérelem. 

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági 

eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítése érdekében.  

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a 

kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségét. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj- illetve eljárási illetékmentes 

Alapvető eljárási A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági 
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szabályok: eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítése érdekében.  

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a 

kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségét. 

Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

• a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság 

előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az 

alapján eljárás van folyamatban, 

• a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el 

ellenőrzési feladatot, 

• törvény kizárja, vagy 

• 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. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az 

építésfelügyeleti hatóságtól kérheti tevékenysége 

szakszerűségének ellenőrzését. A hatóság – a hatáskörének 

keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak 

teljesítését. 

A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a 

hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le. 

Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 46. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatait hivatalból, más közigazgatási szerv 

megkeresésére vagy kérelemre folytatja le. 

Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet a 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 

 az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, 
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valamint 

 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 eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a 

megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

 megindítja az eljárást, vagy 

 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 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági 

ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki 

hatósági bizonyítványt. 

Ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei 

egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és 

azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli. 

Ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési 

feladatot, az ügyfél ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető. 

Az épített Étv. 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 építésfelügyeleti hatóság a 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/A. § (3) bekezdésében meghatározott 

szakértő vagy minőség-ellenőrző szerv közreműködését is 

igénybe veheti. 

Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési 

tevékenység folytatásának ellenőrzését 

 szúrópróbaszerűen a helyszínen, 

 az építésügyért felelős miniszter tárgyévre vonatkozó 

ellenőrzési utasításban foglaltak szerint, 

 távoli eléréssel az elektronikus építési napló 

alkalmazásban 

végzi. 

Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) 

bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy 

 a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció 

tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki 

vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a 

kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő 

jogosultsággal, regisztrációval, 

 az Étv. 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat 

teljesítették-e, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység a végleges 

építésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó 
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engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési 

dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület 

esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, 

illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával 

történt-e, 

 az építési napló a jogszabályban meghatározottak 

szerint és módon rendelkezésre áll-e, az építmény 

szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára 

vonatkozó követelményeket betartották-e, 

 az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari 

kivitelezési tevékenység végzése esetén a fedezetkezelőt 

igénybe vették-e. 

(2) Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) 

bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrizheti, hogy 

 az építési termékek beépítésére vonatkozó 

jogszabályokat, szabványokat és szakmai szabályokat az 

építőipari kivitelezési tevékenység végzése során 

megtartották-e, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem 

tiltotta-e meg, 

 a kivitelezés szerződésre vonatkozó előírások 

teljesültek-e. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 

összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi 

CLXXIX. törvény 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. 

rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

14. Ügytípus 

megnevezése: 
Építésfelügyeleti hatósági intézkedés 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 
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Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja illetve 58. § (4) 

bekezdése szerinti ellenőrzésen jegyzőkönyvében rögzíti 

megállapításait. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj- illetve eljárási illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban az eljáró hatóság 

és szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit 

elektronikus ügyintézés keretében folytatja le. 

Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az 

építőipari kivitelezési tevékenység folytatását az ellenőrzésről 

készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, 

ha 

 az építőipari kivitelezési tevékenység az 

állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 

közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon 

folyik, vagy 

 az Épkiv. 24. §-ában meghatározott építési 

tevékenységet elektronikus építési napló hiányában 

végzik. 

Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba 

történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési 

tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. 

Súlyos szabálytalanságnak minősül 

 a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő 

közreműködésének elmaradása, 

 az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az 

elektronikus alvállalkozói nyilvántartás vezetésének 

hiánya, 

 ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Épkiv. 22. 

§-a szerinti kivitelezési dokumentáció nélkül végzik, 

 ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari 

kivitelezési tevékenység folytatására a telek, építmény 

vagy építményrész tulajdonosának az Épkiv.-ben 

meghatározott nyilatkozata hiányában kerül sor, 

 ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő 

épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása 

elmarad, 

 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 

kormányrendeletben meghatározott kötelező 

felelősségbiztosítás hiánya, 

 ha az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenységet 

- az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja 

alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) 
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pontjának megsértésével végzik,  

- 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meghaladó új lakóépület építése esetén az építtető 

arra vonatkozó nyilatkozatának hiányában végzik, 

hogy természetes személy és az építési 

tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából 

végzi. 

A szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az 

építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet szerinti 

építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Az építésfelügyeleti hatóság a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja illetve 58. § (4) 

bekezdése szerinti ellenőrzésen jegyzőkönyvében rögzíti 

megállapításait. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban 

meghatározott esetekben és módon 60 napon belül folytatja le a 

hatósági ellenőrzést és ha szabálytalanságot állapít meg, 

hivatalból megindítja az eljárást és megteszi a meghatározott 

intézkedéseket. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés 

befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény 

használatbavételétől – számított tíz éven belül van helye. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba 

történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési 

tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. 

Az építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv vagy a közbenső 

végzés egy példányát a helyszínen a kötelezett vagy képviselője 

részére átadja – ha ez nem lehetséges – a kötelezettel egyéb 

módon közli. Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az 

állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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közvetlenül veszélyeztető módon folyik, a jegyzőkönyvet és a 

közbenső végzést az elektronikus építési naplóba feltölti az 

eseti bejegyzéssel egyidejűleg. 

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. 

Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az 

életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül 

veszélyeztető módon folyik, vagy az Épkiv. 24. §-ában 

meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló 

hiányában végzik az építésfelügyeleti hatóság elrendeli a 

határozat azonnali végrehajthatóságát. Az építőipari 

kivitelezési tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan 

állapot megszüntetése után lehet. Az e bekezdés szerinti 

kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti 

hatóság a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja. 

Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőinek 

jogosultságát az OÉNY alkalmazásával ellenőrzi. 

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 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 

 az építészeti-műszaki tervező a kivitelezési 

dokumentációt jogosulatlanul készítette, 

 építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre 

vonatkozó összeférhetetlenséget észlel. 

Szabálytalan a 

 jogszerűtlenül, 

  jogosulatlanul vagy 

 szakszerűtlenül 

megkezdett és végzett tevékenység. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az általa elrendelt 

munkálatok elvégzésére – ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik – az ingatlan tulajdonosát kötelezi. Ha a 
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szabálytalan építési munkát más végeztette, a munkálatok 

elvégzésére az építtetőt kell kötelezni. 

Ha az építési munka végzése során, vagy annak következtében 

az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett, az ezzel 

kapcsolatban szükségessé vált munkálatok elvégzésére a 

kivitelezőt is kötelezni kell. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság azt, aki az elrendelt 

munkálatok elvégzését akadályozza, a munkálatok tűrésére 

kötelezheti. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt 

munkálatok költségei – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 

– a kötelezettet terhelik. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat 

résztvevőivel szemben – az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben, a 48. 

§ szerinti szabálytalanságok esetén – a következő 

jogkövetkezményeket alkalmazza: 

 figyelmeztetés, 

 hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére, 

 a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása 

vagy leállítása, 

 bírság megállapítása, 

 a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás 

kezdeményezése. 

A jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy 

 figyelemmel kell lenni a fokozatosság elvére, az 

építésügyi szabályok ismételt vagy halmozott 

megsértése esetén súlyosabb jogkövetkezményt kell 

alkalmazni, 

 arányban álljon az elkövetett szabálytalanság súlyával 

és következményeivel, 

 ugyanazon szabálytalanság esetében kerülni kell a 

párhuzamos jogkövetkezményt, 

 figyelembe kell venni az építési folyamat különböző 

területein részt vevő személyek felelősségének mértékét, 

 figyelembe kell venni – az e törvény végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – 

az építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság 

mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát és a 

természetes és épített környezetre gyakorolt hatását. 

Bírság mint jogkövetkezmény kormányrendeletben 

meghatározott esetekben és módon a következő szabálytalan 

tevékenységek körében állapítható meg: 

 tervezésre vonatkozó szabályok megszegése, 

 adatbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 
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elmulasztása, 

 jogosulatlanul végzett szakmai tevékenység, 

 az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 

előírt, az építési folyamat szerződéseire vonatkozó 

szakmai szabályok megszegése, 

 összeférhetetlenségi szabályok megsértése, 

 építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építtetői 

fedezetkezelő, tervezői művezető nélkül végzett építési 

tevékenység, 

  szakszerűtlenül végzett kivitelezési tevékenység, 

 építési napló vezetésére vonatkozó szabályok 

megszegése, 

 állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 

közbiztonságot veszélyeztető állapotot eredményező 

tevékenység, 

 az építésügyi hatósági engedélyezés és ellenőrzés során 

feltárt szabálytalanságok. 

Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság a tényállás 

tisztázása és a további szükséges intézkedések megállapítása 

érdekében ellenőrzése során az építési tevékenység folytatását a 

helyszínen – alkalmanként legfeljebb egyszer – 30 napra 

 megtilthatja, ha azt állapítja meg, hogy az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 

meghatározott követelményeket súlyosan megsértették, 

vagy 

 megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését 

elrendeli, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy 

a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, 

amely idő alatt az építésügyi vagy az építésfelügyeleti 

hatóságnak döntenie kell az eljárás megszüntetéséről vagy 

folytatásáról. 

A szabálytalanságot megállapító hatóság a felelőssel szemben 

köteles eljárást lefolytatni vagy kezdeményezni az eljárás 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál vagy 

névjegyzéket vezető kamaránál. A megkeresett hatóság, 

névjegyzéket vezető szerv a felelőssel szemben köteles az 

eljárást lefolytatni. 

Az építésügyi szabályok megsértése miatt a természetes 

személlyel, jogi személy esetén szakmagyakorlási 

jogosultsággal rendelkező tagjával vagy alkalmazottjával 

szemben alkalmazott büntetést – jogszabályban 

meghatározottak szerint – a Nyilvántartás bírság és szankció 

adatállományában kell rögzíteni. 

Ha az egyszerű bejelentéstől számított tíz éven belül nem 

valósították meg az Étv. 33/A (1)–(3) bekezdés szerinti építési 
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tevékenységet, 

 új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le 

kell bontani, 

 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. 

Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § 

(3) bekezdése alapján le kell bontani, és a terep felszínének 

eredeti állapotát vissza kell állítani, az építésfelügyeleti hatóság 

a bontás és a terep felszíne eredeti állapota visszaállításának 

elrendelése során a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint 

jár el. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 

összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi 

CLXXIX. törvény 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. 

rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

 

Tájékoztatás az ügyfelet A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

15. Ügytípus 

megnevezése: 
Építésrendészeti eljárás 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást a 

meghatározott esetekben hivatalból, valamint az építésügyi 

hatóság megkeresésére folytat le. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj- illetve eljárási illetékmentes 
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Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást a 

meghatározott esetekben hivatalból, valamint az építésügyi 

hatóság megkeresésére folytat le. 

Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. végrehajtására kiadott 

312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint 

ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény 

műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan 

építkezéseket. Ennek keretében a szabálytalan építési 

tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás 

igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat 

le. 

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 építésrendészeti eljárást folytat le, 

ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy 

 az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési 

tevékenységet az eljárásban záradékolt építészeti-

műszaki dokumentációtól eltérően – kivéve a 312/2012. 

(XI. 8.) Kormányrendelet 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 meghatározott jellemzőitől 

eltérően, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzését építési 

vagy bontási engedély vagy egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül, 

 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, 

 az építési tevékenységet az 58. § (4) bekezdés b) pontja 

szerint 

(együtt: szabálytalanul) végezték. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet (bejelentést) az építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. Az építésfelügyeleti 

hatóság építésrendészeti eljárást a meghatározott esetekben 

hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére 
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folytat le. 

 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a 

megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. 

Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja az 

intézkedések megtételére irányuló eljárást. Ezen 

intézkedéseknek a szabálytalan tevékenységtől számított tíz 

éven belül van helyük. 

Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

Az építésfelügyeleti hatóság 

 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 

 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 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 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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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 

 az építtető vagy a tulajdonos a fennmaradási engedély 

iránti kérelmét határidőben benyújtotta az építésügyi 

hatósághoz, vagy 

 az építtető vagy a tulajdonos a szabálytalan állapotot a 

fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtása vagy a 

bontás elrendelése előtt önként megszüntette. 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a 

megindításától számított 60 napon belül lefolytatja.  

Szabálytalanság észlelése esetén az építésfelügyeleti hatóság 

haladéktalanul megindítja az intézkedések megtételére irányuló 

eljárást. Ezen intézkedéseknek a szabálytalan építési 

tevékenység feltárása illetve az ellenőrzései alapján szankciót 

megállapítása esetében a szabálytalan tevékenységtől számított 

tíz éven belül van helyük. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

törvény  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 
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17. Ügytípus 

megnevezése: 

/Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységgel 

történő épület felépítésének megtörténtét tanúsító/ hatósági 

bizonyítvány  

Hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus 

adathordozón előterjesztett építésügyi hatósági engedély 

iránti kérelem. A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, 

amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság 

döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése 

érdekében.  

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a 

kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségét. 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell 

 ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben 

meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint 

 az 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 4. melléklete 

szerinti statisztikai adatlapot.  

Eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységgel 

történő épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági 

bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott 

mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy 

kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál 

terjeszthető elő. 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő napon indul. 

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az 

ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – 

adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban 

együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy 

megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el. 

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 eljárást megindító 

irat benyújtásának 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 
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módja (helye, ideje): továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 

elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő) 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A - hatósági bizonyítvány megtagadása esetén a - fellebbezést 

a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet 

benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre 

vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus 

elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-

hatosagok-lekerdezese 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem 

egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.  

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek 

 nem felel meg, vagy 

 megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új 

adatra tekintettel az szükséges, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha 

törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – 

egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, 

bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt 

kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az 

elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági 

bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan 

értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét. 

Az építésfelügyeleti hatóság értesíti az eljárás megindulásáról 

az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az 

építésfelügyeleti hatóság függő hatályú döntést is hoz, az 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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értesítést a döntésbe foglalja. 

A döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázása 

érdekében helyszíni szemle megtartását rendeli el az 

építésfelügyeleti hatóság. Az egyszerű bejelentéshez kötött 

épület felépítésének, bővítésének helyszínén, annak 

környezetében vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit. 

Az építésfelügyeleti hatóság a helyszíni szemlén 

tapasztaltakról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és az épületről 

illetve, annak környezetéről dátummal ellátott 

fényképfelvételt készít. 

Az építésfelügyeleti hatóság a tényállás tisztázásához az 

ÉMO alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény 

iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat. 

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, 

amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági 

bizonyítvány kiadását megtagadja.  

Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységgel 

történő épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági 

bizonyítvány kiállításától számított 5 évig az érintett 

lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha 

egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei 

fennállnak.  

A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl 

tartalmazza 

 az építtető elérhetőségét, 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi 

számát, 

 a bejelentés időpontját, a bejelentéshez tartozó 

elektronikus építési napló azonosító számát, és a 2016. 

június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR 

azonosító és iratazonosító számát, 

 az épület felépítésének megtörténtét, 

 a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét, 

valamint, 

 azt, hogy a hatósági bizonyítvány kiállításától 

számított 5 évig 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, illetve műemlék 

kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter 

összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére 

irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető 

természetes személy és az építési tevékenységet saját 
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lakhatásának biztosítása céljából végzi, akkor ezek 

rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha 

egyébként a rendeltetésmódosítás jogszabályi 

feltételei fennállnak. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: 

ÉTDR) elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

Településképi rendelet 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét 

megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás 

nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

észszerű időben jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági 

tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az 

ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb 

résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr


84. 
 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására 

köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. 

Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket 

állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

vagy valótlan adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

 

 

18. Ügytípus 

megnevezése: 
Az építésfelügyeleti hatóság szakhatósági eljárása 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Karcagi Járási Hivatal – illetékességi területe: Karcagi Járás, 

Kunhegyesi Járás, Tiszafüredi Járás 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági 

eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítése érdekében.  

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a 

kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségét. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj- illetve eljárási illetékmentes  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy 

kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető 

elő. 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő napon indul. 

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 kötelező állásfoglalását kell 

beszereznie. 

Ha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a 

hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó 

rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. végrehajtására kiadott 

312/2012. Kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja 
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az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki 

állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek 

keretében szakhatósági eljárást folytat le. 

  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a 

továbbiakban: ÉTDR) által biztosított elektronikus 

formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön 

jogszabályban meghatározott kísérőlap is. 

A kérelem az ÉTDR rendszeren 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, a kormányablaknál vagy 

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél 

vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó 

önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó 

szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a 

beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a 

másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt 

követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A 

benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein 

rögzíteni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8:00-18:00; szerda: 8:00-16:30; csütörtök: 13:00-16:30; 

péntek: 8:00-12:00; 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

Az ügyintézés határideje: általános esetben 25 nap. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az 

előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet benyújtani. Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró 

hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál, a 

kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál 

nyújtja be. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók elektronikus elérhetősége: 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 

https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas 

https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-

lekerdezese 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek 

https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
https://www.e-epites.hu/hatosagkereso/illetekes-hatosagok-lekerdezese
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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. 

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. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 

elektronikus elérése: 

https://www.e-epites.hu/etdr 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

Az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, 

településszerkezeti terv) 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
https://www.e-epites.hu/etdr
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indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el.  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt 

tehet. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási 

képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek 

minősül. 

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a 

szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 

és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 105. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatalbóli 

eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles 

közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy 

kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan 

adatok közlése esetén. Az ügyfél az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 


