
 

Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.; 9701 Szombathely, Pf.: 123/2 

Telefon: (06 94) 795-611 Fax: (06 94) 313 020 E-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu 

 

Hatósági Főosztály  

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

Elérhetőségek: 

 

Cím:   9700 Szombathely, Bejczy I. u. 1-3. 

Levelezési cím:  9700 Szombathely, Pf. 123/2. 

Telefon:  94/795-611 

fax:    94/313-020 

E-mail:    epitesugy.szombathely@vas.gov.hu 

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók: https://www.e-epites.hu/ 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

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

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: https://www.e-epites.hu/etdr 

Ügyfélfogadás:  

 

Hétfő   8.00-15.30 

Kedd   nincs 

Szerda   8.00-17.00 

Csütörtök  8.00-15.30 

Péntek   8.00-11.30 

 

Illetékességi terület: 

Az építésügyi és általános építésfelügyeleti feladatok tekintetében: a Szombathelyi és a Kőszegi 

járások településeinek közigazgatási területe.  

Szombathelyi járás  

Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, 

Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, 

Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, 

Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, 

Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye. 

Kőszegi járás  

Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Kőszeg, 

Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, 

Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd, Velem. 

mailto:epitesugy.szombathely@vas.gov.hu
https://www.e-epites.hu/
https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany
https://www.e-epites.hu/etdr
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Örökségvédelmi feladatok tekintetében: Az örökségvédelmi hatáskörök, mint műemlékvédelem és 

régészeti örökség védelme, továbbá az örökségvédelem alatt álló ingatlanokat érintő építésügyi és 

építésfelügyeleti eljárások vonatkozásában, az illetékességi területe kiterjed Vas megye egészére. 

 

A hatósági eljárással kapcsolatos általános tájékoztatás: 

- Az eljárást megindító irat benyújtásának módja 

- Ügyintézési határidő 

- Az eljárási illeték megfizetése 

- Alapvető eljárási szabályok 

- Az ügyfél jogai és kötelezettségei 

- Fontosabb jogszabályok jegyzéke 

- Építésügyi hatósági szolgáltatások 

- Jogorvoslat 

Építésügyi hatósági ügyek: 

1. Építésügyi engedélyezési eljárás 

2. Összevont telepítési eljárás 

3. Integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás lefolytatása 

4. Használatbavételi engedélyezési eljárás, illetve tudomásulvétel 

5. Fennmaradási engedélyezési eljárás 

6. Bontási engedélyezési eljárás 

7. Hatósági bizonyítvány kiállítása 

8. Jogutódlási eljárás 

9. Egyszerű bejelentési eljárás 

10. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele eljárás 

11. Jókarbantartási kötelezési eljárás 

12. Kötelezési eljárások 

13. Panaszok, bejelentések kivizsgálása 

Építésfelügyeleti tevékenység 

1. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés és intézkedések 

2. Építésrendészeti eljárás 

Örökségvédelmi hatósági ügyek 

1. Örökségvédelmi engedélyezés és bejelentés 

2. Régészeti feltárás engedélyezése 

3. Fémkereső műszer használatának engedélyezése 

4. Jogorvoslat örökségvédelmi ügyekben 

5. Örökségvédelmi szakhatósági eljárás, szakkérdés vizsgálata 
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A hatósági eljárással kapcsolatos általános tájékoztatás 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Kérelemre induló eljárás esetén 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 beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot 

legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be (az építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer, a továbbiakban: ÉTDR). 

A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit elektronikus formában (pl.: CD, pendrive) kell 

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

annak mellékleteit az ÉTDR-be. Postán történő feladás esetén a kérelem mellékleteit szintén CD-n 

kell a borítékba tenni. 

Az online kérelem benyújtás: 

A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az ÉTDR 

nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két azonosítási mód 

közül lehet választani. 

Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Az 

ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és 

jelszavával azonosítja magát, majd ezután be tud lépni az ÉTDR-be. 

Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer, hogy e-

aláírásának nyilvános kulcsát megadva és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve lépjen be az 

ÉTDR-be. Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután regisztrálnia kell személyes adatainak 

kitöltésével és felhasználói minőségének (építtető) megjelölésével. 

A belépés és a regisztráció megtörténte után használhatóak a rendszer szolgáltatásai, elektronikus 

tárhelyet (mappát) lehet nyitni, amelyben az engedélykérelemhez gyűjthetők a szükséges 

dokumentumok, illetve ezek megléte esetén fel lehet tölteni azokat a mappába és be lehet nyújtani az 

építési engedély kérelmet. Itt összegyűjthetők és tárolhatók az előzetes szakhatósági állásfoglalások, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatás kérelemhez a dokumentumok, amely kérelem innen 

indítható is. A tárhelyhez hozzáférés biztosítható más személynek vagy az építésügyi vagy 

szakhatóságnak is.  

Az offline kérelem benyújtás: 

A benyújtáshoz az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) programot a számítógépre kell telepíteni, 

majd a kérelmet ezzel kitölteni. Az Általános Nyomtatványkitöltő programmal (ÁNyK) kitölthető űrlapok 

erről az oldalról érhetőek el: 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyintezes/urlap.html 

A számítógépre letöltött programmal az űrlap internet kapcsolat nélkül kitölthető. Az elkészült 

dokumentumot, amely a mellékleteket is tartalmazza, az ügyfélkapun keresztül lehet az ÉTDR 

rendszeréhez eljuttatni. 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyintezes/urlap.html
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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. 

Ha az építtető kérelme benyújtásakor már rendelkezik elektronikus gyűjtő tárhellyel, 

a) kérelmében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyén tárolt dokumentumok 

közül melyeket rendeli (mellékeli) hozzá építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez, 

b) egyidejűleg hozzáférést biztosít az eljáró hatóságnak és a szakhatóságnak a 

dokumentumokhoz. 

Több építtető esetén az építtetők meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat el. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR által biztosított sablon segítségével hozza meg az 

eljárás folyamán szükséges intézkedést, a közbenső, valamint az érdemi döntést, amelyeket a 

kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezés szerint közöl az ügyféllel, az egyéb értesítettekkel. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ezen dokumentumai elektronikusan hitelesek, elektronikus 

kapcsolattartás esetén közlésük elektronikusan - az ügyfél kapcsolattartási rendelkezésének 

megfelelő értesítés mellett - az ÉTDR felületén történik. 

 

Az ügyintézési határidő 
 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezést követő napon, hivatalból indult eljárás esetén az első eljárási 

cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési 

határidő automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 

nap. Ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság 

ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, 

az ügyet soron kívül kell elintézni. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és 

- ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye, az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 

Az egyes eljárások eltérő ügyintézési határidői az egyes ügytípusoknál kerülnek feltüntetésre. 

 

Az eljárási illeték megfizetése 
 

- átutalási megbízással (ideértve a készpénz-átutalási megbízást is) vagy  

- ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy  

- az Építésügyi Fizetési Portál használatával az EFER-en keresztül, a Magyar Államkincstár 

által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára.  

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges 

szakhatósági eljárások illetékét az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. 

Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell 

igazolni. 

 

https://efp.e-epites.hu/
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Alapvető eljárási szabályok 

 

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

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

kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket. 

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

kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható. 

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

cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. 

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

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja 

nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a 

továbbiakban szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény 

másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - 

módra áttérhet. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a 

kapcsolattartás módját. 

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, a hivatal a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 

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

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

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 

tényállás tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének van helye, ha az ügyfél a kérelmére 

indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a 

képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen. 

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

véglegessé válásáig visszavonhatja. 

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

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

tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. A hatóság 

szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A hatóság a bizonyítékokat egyenként 

és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy határidő 

megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.  

Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről 

engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon 

belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban 

jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Ha az idézett személy az 

idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a rendőrség útján elővezettethető. 

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

meghallgatása végett megjelenni és - jogszabályban meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni. 
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Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

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

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

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

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

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

terjeszthet elő. 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben 

végzést bocsát ki. 

A járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A 

hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb 

esetben a végzés elleni jogorvoslati jog az érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást 

megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható döntésben 

elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak 

megfelelően történt. A végrehajtási eljárás lefolytatására a NAV illetékes Adó és Vámigazgatósága 

jogosult. 

A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, 

az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség 

figyelembevételével teljesíteni. 

Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el valamely eljárási 

cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére. 

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

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

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

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha 

a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz 

más jogkövetkezményt nem fűz, vagy 

b) az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már 

elbírálta, és a kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott. 

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

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

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

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. Az ismételt 

benyújtás a visszautasító döntés elleni jogorvoslatról való lemondásnak, illetve visszavonásának 

minősül. 

A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem 

bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 
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c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: előkérdés), 

amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás 

megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. 

A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha 

a) az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik, vagy 

b) az ügyben külföldi szervet kell megkeresni. 

Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, 

vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 

megalapozottan nem dönthető el. 

Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél 

esetén az ügyfelek együttesen kérik. Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 
 

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos 

érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy 

akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és 

szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság 

építésfelügyeleti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési 

tevékenységgel érintett telek, illetve mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi 

telek, építmény, építményrész tulajdonosa.  

Ezen túlmenően minden esetben vizsgálni kell az ügyféli jogállását annak, akinek az építési 

tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg a 

jogszabályokban foglaltak szerint. 

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

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

ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozatát. 

Az építésügyi hatósági eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor 

gyakorolhatja, ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. 

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. 
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Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe a 

polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép. 

Ha az ügy tárgya dologi jogot érint, a kieső ügyfél helyébe az üggyel érintett dologi jog új jogosultja 

lép. 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, 

a) helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által 

meghatalmazott személy, továbbá 

b) az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. 

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. 

Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság - a 

személyes megjelenésre szóló idézés kivételével - a képviselő részére küldi meg.  

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a 

meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és 

cselekményre. Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a 

meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a hatóságnak való 

bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben a velük való közléstől hatályos. 

Az ügyfelet megillető jogok: 

- Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv, kisebbségi nyelv használatának joga. 

- A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és 

kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

- Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 

megtagadja. 

- Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmével a döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

- A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, 

valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a törvény 

által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 

- A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét. A nemzetiségi nyelven benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést a 

hatóság az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordítja. 

- A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése 

mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven 

megfogalmazott kérelmét. 

- Indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az 

eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti.  

- A hatóság az eljárás során az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű 

ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 

- A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
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- Az ügyfél magatartás nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

- Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, kérelemre indult 

eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek megelőlegezésére is köteles. 

- Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 

A rosszhiszemű ügyfél eljárási bírsággal sújtható és a többletköltségek megfizetésére kötelezhető. 

 

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály tevékenységét, működését 

meghatározó főbb jogszabályok jegyzéke: 
 

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

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

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

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

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

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

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

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

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

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

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

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

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

szabályairól 

- 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról 

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

tételéről 

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

integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 

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

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.345457
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.345457
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84141.338692
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57089.347589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.354484
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174811.330425
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174811.330425
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.353977
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.352407
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.352407
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207973.353733
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.346047
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.346047
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199341.353904
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.352411
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.352411
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137766.350240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137766.350240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126405.330321
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126405.330321
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.347700
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- 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 

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

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

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

- 282/2007.(X.26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

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

kijelöléséről és működési feltételeiről 

- 252/2006. (XII. 7) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról 

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

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

szakmagyakorlási tevékenységekről 

- 238/2005. (X.25) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 

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

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

követelményekről (OTÉK) 

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

részletes szabályairól 

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

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

- 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 

- 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

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

- 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

- 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, 

valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról 

és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről  

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

szakhatóságok kijelöléséről 

ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység végzéséről 

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

az egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló rendeletek) 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126393.330728
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206250.349837
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206250.349837
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.333142
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.350223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.350223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.350223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.350215
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.350215
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.351968
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104722.350213
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.350256
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.350256
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.350207
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58035.353699
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.349626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.349626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84428.117816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84428.117816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.350643
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101820.352718
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131024.294215
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131024.294215
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29088.294211
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29088.294211
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195876.350089
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119399.349942
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119399.349942
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119399.349942
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.296213
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205776.351463
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205776.351463
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205776.351463
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206388.352788
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206388.352788
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Az építésügyi hatósági szolgáltatások 
 

Elektronikus tárhely biztosítása 

Az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem elektronikus úton történő 

benyújtásához, a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) az 

építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. 

A kérelem benyújtását megelőzően az építtető külön kérelmére, az abban kérelmezett időtartamra 

a) a kérelem és jogszabályban előírt mellékletei, 

b) előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint 

c) építésügyi hatósági szolgáltatás kérelmezéséhez szükséges dokumentumok 

összegyűjtése és előzetes tárolása céljából a kérelmező részére az ÉTDR elektronikus gyűjtő 

tárhelyet biztosít. 

Az elektronikus tárhely igényléséhez az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az Eüsztv. szerinti 

elektronikus azonosítási szolgáltatással vagy elektronikus azonosító eszközzel történt azonosítása 

alapján regisztrálnia kell az ÉTDR-ben.  

Az elektronikus tárhely dokumentumaiba az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása 

előtt csak a tárhely gazdájaként az építtető vagy meghatalmazottja, vagy hozzájárulásukkal az eljáró 

építésügyi hatóság, szakhatóság és az arra felruházott személy vagy szervezet tekinthet bele vagy 

tölthet fel dokumentumokat. 

Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, a tervtanácsi vagy 

településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre 

tölti fel, melyekhez a szakhatóságnak, a tervtanács elnökének, a települési önkormányzat 

polgármesterének, a fővárosi önkormányzat főpolgármesterének hozzáférést biztosít.  

A tárhely az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáig áll az építtető rendelkezésére. A 

dokumentumok feltöltése önmagában az engedélyezési eljárást nem indítja meg. 

 

Építésügyi hatósági szolgáltatás 

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 tárhely igénybevételével. Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében 

kérheti 

a) annak vizsgálatát, hogy a tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni 

szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó 

előírásoknak, 

b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e 

ba) további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy 

bb) 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, 
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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 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 kérelem benyújtására. 

Az építésügyi hatósági szolgáltatást a kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. 

A hatóság szakmai nyilatkozatát az építtetőhöz intézett elektronikus levélben állítja ki. A kiadott 

nyilatkozat a hatóságot a hatósági eljárása során nem köti. 

 

Jogorvoslat 
 

A járási hivatal építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben hozott határozatai ellen fellebbezést a 

döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a hivatalnál előterjeszteni, de a Vas Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi, Hatósági és Oktatási Osztályához (9700 Szombathely, 

Kőszegi u. 3.) kell címezni.  

A fellebbezésért fizetendő illeték 30.000 Ft, melyet a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú 

eljárási illeték-bevételi számlájára (a megjegyzés rovatban az ÉTDR eljárás azonosítóra történő 

hivatkozással) kell befizetni és a befizetésről szóló igazolást a fellebbezéssel egyidejűleg kell 

benyújtani, vagy az Építésügyi Fizetési Portálon az EFER-en keresztül illetékként kell befizetni az 

ÉTDR eljárási azonosító megadásával (a megjegyzés rovatban az eljárási cselekményre 

hivatkozással). 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül az engedélyezési építészeti-műszaki tervdokumentáció a 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályán (Szombathely, Bejczy u. 1-3) tekinthető meg.  

A jogorvoslati eljárás részletes szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § - 118. §-ai tartalmazzák. 

Önállóan fellebbezhető végzések: 

a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

c) a kérelmet visszautasító, 

d) az eljárást megszüntető, 

https://efp.e-epites.hu/
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e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

f) az eljárási bírságot kiszabó, 

g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet 

elutasító, 

i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, 

j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti 

kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló elsőfokú 

végzés. 

Egyéb végzés csak az érdemi döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg.  

 

 

 

 

Építésügyi hatósági ügyek, ügyleírások  
 

A járási építésügyi hatóság  

a) építési engedélyezési 

b) összevont telepítési, 

c) fennmaradási engedélyezési, 

d) használatbavételi engedélyezési, 

e) bontási engedélyezési, 

f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti, 

g) jogutódlás tudomásulvételi, 

h) használatbavétel tudomásulvételi, 

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 

k) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 

l) jókarbantartási kötelezési (építmények műszaki állapotának ellenőrzése), valamint 

m)  veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló 

építési tevékenység tudomásulvételi  

eljárásokat folytat le. 
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1. Építésügyi engedélyezési eljárás 
 

A járási építésügyi hatóság 

1. átruházott hatáskörben (jegyző kizárása esetén) 

2. műemlékeket érintő építési tevékenységeknél 

3. kiemelt beruházások esetén 

jár el elsőfokú építésügyi hatóságként építési engedélyezési ügyekben. 

 

Ha jogszabály az építésügyi hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési 

határidő 25 nap. 

Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály eltérően nem rendelkezik, az 

ügyintézési határidő 35 nap. 

Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló épület engedélyezési 

eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap, amennyiben az építésügyi hatóság nem vizsgál 

kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy az eljárásba szakhatóság bevonására nem 

kerül sor. 

Az építési tevékenység végzésére – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Eljr.) 1. sz. mellékletében felsoroltak és az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység kivételével – a 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 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 építési engedélykérelemmel egy időben a műemléket érintően örökségvédelmi engedélykérelem, 

illetve az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, bontás vagy 

fennmaradás engedélyezésére irányuló kérelem is előterjeszthető. Az építésügyi hatóság a kérelmek 

elbírálását összevonja, döntéseit egybefoglalja. 

Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR-azonosítót kap. Az ÉTDR az 

azonosítókról a kérelem és mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek, 

építtetőnek. 

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

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

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

Ha a kérelem hiányos – vagy utóbb a tényállás tisztázása érdekében szükséges – az építésügyi 

hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, legfeljebb 

tíz napos teljesítési határidővel, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy 

ízben hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.  
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Ha a kiemelt építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában az Eljr. 6. melléklet III. táblázatában 

meghatározott valamely szakkérdés vizsgálatának van helye, a kérelemhez csatolni kell az 5. 

mellékletben az adott szakkérdéssel összefüggésben meghatározott dokumentációt.  

A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz, melyben 

rendelkezik arról, hogy 

a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak 

megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot köteles a kérelmező ügyfél részére 

megfizetni, 

b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 

c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a 

hatóság az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. 

Függő hatályú döntés meghozatalát mellőzi a hatóság, ha az eljárás megindításától számított nyolc 

napon belül 

a) a kérelmet visszautasítja, 

b) az eljárást megszünteti, 

c) érdemben dönt, 

d) az eljárást felfüggeszti vagy a beadvány elintézését függőben tartja, vagy 

e) az eljárás szünetel. 

A függő hatályú döntés véglegessé válásáról a hatóság értesíti az ügyfelet. 

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedélykérelem esetén a 

szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság 

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

de legkésőbb öt napon belül, 

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

belül az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg. A szakhatóság 

állásfoglalásának kialakítását és az általa vizsgált dokumentáció záradékolását a számára 

biztosított ÉTDR-ben végzi. 

Amennyiben ellenérdekű ügyfél az első fokú építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban nem vesz 

részt, és a szakhatóság az ügyintézési határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását 

megadottnak kell tekinteni. 

A szakhatóság ügyintézési határideje az elektronikus megkeresés megérkezését követő munkanapon 

indul. A szakhatóság az eljárása során egy alkalommal, legfeljebb tíznapos teljesítési határidő 

kitűzésével bocsáthat ki hiánypótlási felhívást. 

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, vagy 

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

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében a tervdokumentációt 

engedélyezésre ajánlotta. 

Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) jogerős vagy végleges környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély, 

illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, 
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b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye, 

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló jogerős vagy végleges hatósági határozat, 

d) a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi 

hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy 

mellékelheti azokat a kérelemhez. ellenkező esetben azokat az építésügyi hatóság beszerzi a 

döntést kibocsátó hatóságtól. 

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

a) az Eljr. 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, 5. melléklet szerinti dokumentációt. 

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 összes ügyfél hozzájáruló nyilatkozatát, illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a 

fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

Az építési tevékenységgel érintett telek akkor minősül rendezettnek, ha a helyi építési szabályzat, 

ennek hiányában az illeszkedés szabályai szerint alakították ki és az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezték. 

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

fentieknek nem felel meg, vagy engedélyezését a településképi véleményében a polgármester nem 

javasolta. 

Az építési engedély véglegessé válását az építésügyi hatóság az ÉTDR-ben rögzíti és a benyújtott 

építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. 

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

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 

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

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

építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi 

engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési 

engedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság egy alkalommal meghosszabbíthatja. 

A végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-

műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb 

előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha 

a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja 

meg az építmény 

aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját, 

ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit, 

ac) helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén: településképet 

meghatározó homlokzati elemeit, 

b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az 

építmény fenti jellemzőit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az 
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építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, 

vagy 

c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység. 

Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell 

kérni, ha a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti. 

Eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a 

megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét. 

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

megkezdték, haladéktalanul, de legkésőbb 

a) három napon belül építésrendészeti eljárást kezdeményez, és 

b) nyolc napon belül az építési engedély kiadását megtagadja. 

Az építésügyi hatóságnál indított 

1) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték 

a. új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó - egylakásos lakóépület építése 

esetén 20 000 forint, 

b. új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó - épület építése esetén 

lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén 

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 

forint, 

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési 

egységenként 100 000 forint, 

c. műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor 

minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, 

akkor folyóméterenként 1000 forint, 

d. meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése 

esetén az építési tevékenységgel érintett 

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy 

db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint, 

e. egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint, 

f. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy 

veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, 

helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben 

kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően 

hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 

forint, 

g. ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési 

engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint, 

2) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az 

illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű. 

Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint. 
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Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti 

kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is 

benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni. 

 

 

2. Összevont telepítési eljárás 
 

Az összevont telepítési eljárás során az ügyintézési határidő a telepítési hatásvizsgálati szakaszban 

50 nap (környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

lefolytatása esetén 85 nap), az integrált építési engedélyezési szakaszban 25 nap (környezeti 

hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 

85 nap). 

Az építtető - a sajátos építményfajták kivételével - 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) ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is jár, a termőföld végleges más célú 

hasznosításának engedélyezési eljárása, 

e) 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 

a) az (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti eljárásokat összevonó telepítési hatásvizsgálati 

szakaszból (a továbbiakban: THSZ) és 

b) az (1) bekezdés c pont cb) alpontja, h) és i) pontja szerinti eljárásokat összevonó integrált 

építési engedélyezési szakaszból (a továbbiakban: IÉSZ) áll. 

Az összevont telepítési eljárás iránti kérelem az eljárásnak a THSZ és az IÉSZ szakaszára is 

vonatkozik, azonban a kérelem benyújtásakor csak a THSZ megindításához előírt mellékleteket kell 

benyújtani. 
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Az eljárás a beruházással érintett telekre vonatkozó településrendezési eszköz készítésével vagy 

módosításával párhuzamosan is kezdeményezhető. 

Ha az építtető a jogerős vagy végleges hatósági engedélyek bármelyikét már külön eljárásban 

megszerezte, az az összevont telepítési eljárásban - az engedély hatálya alatt - felhasználható. 

Az építtető hatósági szolgáltatás keretében az eljáró építésügyi hatóságtól 

a) tájékoztatást kérhet 

aa) az erdő igénybevételének feltételeiről, a benyújtandó mellékletekről, azok tartalmáról, 

ab) a beruházással érintett telekre vonatkozóan a termőföld minőségéről, a más célú 

hasznosítás engedélyezéséhez benyújtandó mellékletekről, azok tartalmáról, 

ac) előzetes régészeti dokumentáció és a földmunkákat bemutató tervek benyújtásával a 

beruházással érintett telek régészeti érintettségéről és a régészeti örökség védelme 

érdekében elvégzendő régészeti feladatokról, 

ad) arról, hogy van-e a tevékenységnek jelentős hatása a környezetre, ettől függően milyen 

további környezetvédelmi engedélyekre van szükség, 

b) kérheti továbbá 

ba) annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyre feltöltött dokumentumok tartalma, 

a kérelem és mellékletei, a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások 

megfelelnek-e a THSZ lefolytatásához, 

bb) tájékoztatást arról, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges-e további melléklet 

becsatolása vagy szakhatósági közreműködés, 

bc) tájékoztatást az összevont telepítési eljárás és a szakhatósági közreműködés illetékének, 

illetve igazgatási szolgáltatási díjának, eljárási költségének mértékéről, 

bd) tájékoztatását a leendő ügyféli körről és a várható hatásterületről. 

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, 

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. 

Az építésügyi hatóság a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő munkanaptól számított öt 

napon belül az eljárás megindulásáról értesíti az építkezéssel vagy településrendezéssel érintett 

illetékes önkormányzatot, nemzetközi eljárás esetén - a környezetvédelemért felelős miniszter útján - 

a hatásviselő felet, az építtetőt és az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosát, és az összes 

ismert ügyfelet. 
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Telepítési hatásvizsgálati szakasz 

A kérelemhez - a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően - mellékelni kell 

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

b) a kérelmezett engedélytől függően az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott 

mellékletet, 

c) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, a 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 építésügyi hatóság a THSZ-ben az 531/2017. (XII.29.) Kormányrendeletben előírt szakhatóságokat 

keresi meg állásfoglalásuk beszerzése érdekében. A szakhatóság egy alkalommal bocsáthat ki 

hiánypótlási felhívást, öt napon belül és legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölésével. 

Az építésügyi hatóság a kérelem tartalmától függően az Eljr. 7. melléklet III. pontjában meghatározott 

szakkérdéseket vizsgálja. 

A telepítési engedélyben az építésügyi hatóság megállapítja a tervezett beruházás telepítési feltételeit 

és követelményeit, az építési engedély megadásának telepítési kereteit, a tervezett tevékenység 

folytatásának környezetvédelmi feltételeit, továbbá a településrendezési eszköz módosítása esetén a 

településrendezési eszközzel kapcsolatos megállapításait és jóváhagyásának szakmai feltételeit. 

A telepítési engedély az összevont eljárások fajtáitól függően egyben 

a) elvi építési keretengedély, 

b) telekalakítási engedély, 

c) termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye, 

d) az erdő területi igénybevételének engedélye, 

e) régészeti feltárási engedély, 

f) környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély, 

g) a településrendezési eszközzel kapcsolatos vélemény. 

A telepítési engedély megadásáról szóló végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, az abban foglaltak 

csak az integrált építési engedély elleni jogorvoslatban támadhatók. 

A telepítési engedély a környezethasználat megkezdésére, építési tevékenység végzésére nem 

jogosít. 

A régészeti feltárás a telepítési engedély kézhezvétele után megkezdhető. Az előírt régészeti feltárást 

a kivitelezés megkezdéséig be kell fejezni. 

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 igazolni 

köteles. 

A telepítési engedély nem mentesíti az építtetőt a környezethasználat és az építési tevékenység 

megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok 

megszerzésének kötelezettsége alól. 
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A telepítési engedély egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt 

a) az építtető kezdeményezte az engedély hatályának meghosszabbítását és a telepítési 

engedély hatályát az építésügyi hatóság ez idő alatt meghosszabbította, vagy 

b) az IÉSZ lefolytatását a mellékletek benyújtásával kezdeményezték. 

 

Integrált építési engedélyezési szakasz 

Az IÉSZ megindítását a telepítési engedély véglegessé válásától számított egy éven belül külön 

kérelem nélkül, az érintett településrendezési eszköz hatálybalépését követően lehet kezdeményezni 

az előírt mellékletek benyújtásával. 

Az IÉSZ megindításához - az IÉSZ-ben összevonható kérelmezett eljárástól függően - mellékelni kell 

a) digitális formátumban adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel 

aa) az Eljr. 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

ab) a 7. melléklet szerinti dokumentációt, 

b) a telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének igazolását, 

c) ha az IÉSZ megindításakor rendelkezésre áll az önálló eljárásban kiadott jogerős vagy 

végleges engedélyt, annak megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és 

iratazonosítóját. 

Az IÉSZ megindulásáról az építésügyi hatóság a mellékleteknek az ÉTDR-be való érkeztetését követő 

munkanaptól számított öt napon belül értesíti az építéssel vagy településrendezéssel érintett illetékes 

önkormányzatot, ha országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése feltételezhető, a 

környezetvédelemért felelős minisztert, az építtetőt és az építési tevékenységgel érintett telek 

tulajdonosát, és az összes ismert ügyfelet. 

Az építésügyi hatóság a kérelem tartalmától függően az Eljr. 7. mellékletben meghatározott 

szakkérdéseket vizsgálja. 

Az integrált építési engedély iránti kérelem elbírálása során a telepítési engedélyben foglaltak az 

építésügyi hatóságot és a szakhatóságokat - azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten 

rendelkeztek, illetve amelyekről 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. 

A telepítési engedély megadásáról szóló végzés az IÉSZ határozat elleni jogorvoslati eljárásban 

támadható. 

A telekalakítási engedély alapján a változást az ingatlan-nyilvántartáson az integrált építési engedély 

véglegessé válása után, az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése előtt át kell vezetni, és 

annak megtörténtét az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor - az építési 

naplóban történő rögzítéssel - igazolni köteles. 

Összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül 

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint, 
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b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az építési engedélyezési eljárás 

illetékével megegyező mértékű. 

Az építésügyi eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.  

 

 

3. Integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás lefolytatása 
 

Erre az eljárásra az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének 

részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX.15) Korm. 

rendeletben meghatározott építésügyi hatósági eljárás szükségessége esetén kerülhet sor. 

Az integrált eljárás sajátos szabályait a fenti Kormányrendelet rögzíti. 

 

 

4. Használatbavételi engedélyezési eljárás illetve tudomásulvétel 
 

Használatbavételi engedély alapján vehető használatba az a rendeltetésszerű és biztonságos 

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

ha annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy az 

építési engedély valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az 

építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti. 

Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben fennmaradási engedélykérelem is 

előterjeszthető. 

A használatbavételi engedélykérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban 

igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt - a használatbavétel előtt - 

nyújthatja be az építésügyi hatósághoz. 

Új épület építése vagy meglévő épület - az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező - 

bővítése esetén a használatbavételi engedélykérelem előterjesztésével egyidőben az ingatlanügyi 

hatóság 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.  

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

önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell 

a) papír alapon vezetett építési napló esetében 

aa) az építési napló összesítő lapját, 

ab) a 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot, 

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

benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. 
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Az építtetőnek a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai 

tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. 

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, 

b) az ügyfelek hozzájáruló nyilatkozatát, illetve az ügyben érintett összes ismert 

ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

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. 

Ha a használatbavételi engedélyezéskor az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztonságos 

építményhasználatot nem gátló hiányosságokat tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja és 

ezzel egyidejűleg kötelezi az építtetőt a még fennálló hibák, hiányosságok megszüntetésére, a 

kulturális örökség védelme érdekében szükséges munkálatok elvégzésére. 

 

Az építtető az építési illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély 

kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) - jogszabályban 

meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles elkészíteni az építési 

tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési vagy bontási hulladék 

nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 

A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos. 

A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően 

az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot 

a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba - a 

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 - nyújthatja be az építésügyi 

hatósághoz. 

Az építtető kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba. 

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek 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. A feltöltést követően az építésügyi hatóság 

végzéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a 

változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 
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Ha az építésügyi hatóság megadott határidőben a használatbavételt nem tiltja meg, a 

használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 

15 nap elteltével használatba vehető. 

A használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az alapeljárás 1-5. pontjában megállapított 

illetékkel megegyező mértékű, a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint. Illetékmentes és 

igazgatási szolgáltatási díjmentes az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos 

alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi 

eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása. A 

használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági bizonyítvány illetékmentes.  

 

 

5. Fennmaradási engedélyezési eljárás 
 

Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi 

hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján - amennyiben a fennmaradás nem 

eredményez az életet, egészséget veszélyeztető használatot vagy állapotot - fennmaradási engedélyt 

ad, ha 

a) a jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az 

építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy 

b) az műemlékvédelmi érdeket nem sért. 

Amennyiben a fennmaradás engedélyezésének feltételei fennállnak, kérelemre a fennmaradási 

engedély kiadható akkor is, ha a jogszabályban meghatározott 10 éves intézkedési határidő már letelt, 

de átalakítási kötelezettséget előírni és építésügyi bírságot megállapítani már nem lehet. 

Ha az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt megadja, illetőleg a lebontást tudomásul veszi, 

ezzel egyidejűleg meghatározott mértékű építésügyi bírságot szab ki. Ha az építtető a szabálytalanul 

megépített építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére előírt határidő lejárta 

előtt lebontja, vagy a szabálytalanságot megszünteti, az építésügyi hatóság a bírságot elengedi. 

Egyéb esetekben a kiszabott építésügyi bírság nem engedhető el. 

Az építésügyi bírság nem mentesít a büntetőjogi, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a 

tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a 

természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

A fennmaradási engedély iránti kérelemben 

a) az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, 

b) a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény továbbépítésére vagy 

használatbavételére irányuló kérelem is előterjeszthető. 

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) 14. §-ában 

meghatározott fővállalkozói kivitelezői 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 

a) a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében, illetve 
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b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt 

esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében a tervdokumentációt 

engedélyezésre ajánlotta. 

Amennyiben a kérelmező birtokában van 

a) végleges környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély, illetve az előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat, 

b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye, 

c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló végleges hatósági határozat, 

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

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell: 

a) az Eljr. 8. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) 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 és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki 

dokumentációt, 

b) az ügyfelek hozzájáruló nyilatkozatait, és az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a 

fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

Ha az építtető vagy a tulajdonos a kérelmet hiányosan nyújtotta be és a hiánypótlási felhívásnak a 

megadott határidőben nem tett eleget, az építésügyi hatóság elrendeli az építmény bontását. 

A fennmaradási engedélyben elrendelt szabályossá tételi vagy bontási kötelezettség teljesítésének 

határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb hat hónap, mely 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. 

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

településképi véleményben a polgármester nem javasolta. 

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

bírság megállapítása mellett - határozattal tudomásul veszi. 

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas állapotában kerül sor, a fennmaradási engedély egyben használatbavételi 

engedély is. 

A fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az 

illeték alapeljárásra megállapított illeték másfélszerese. 
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6. Bontási engedélyezési eljárás 
 

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 alapozását, vagy csatlakozó 

tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység. 

A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell az Eljr. 8. mellékletben 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, valamint igazolni kell az eljárási illeték befizetését. 

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 bontás elvégzésének tényét tizenöt napon 

belül tudomásul veszi és egyidejűleg építésügyi bírságot szab ki, 

b) részleges építménybontás esetén tizenöt napon belül tudomásul veszi és építésügyi bírságot 

szab ki, a fennmaradt bontási tevékenységre - ha annak a feltételei fennállnak - bontási 

engedélyt ad ki. 

A bontási engedélyezési eljárás esetén fizetendő illeték a bontandó építmény hasznos alapterülete 

után 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint. 

 

 

7. Hatósági bizonyítvány kiállítása 
 

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása 

céljából 

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 

b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez 

helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság hivatalbóli eljárása esetén az OÉNY-ből 

megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján az építésügyi 

hatóság a fenti célból 

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 az Eljr. 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. 

A hatósági bizonyítvány kiállításáért 10.000,- Ft eljárási illetéket kell fizetni, az eljárás ügyintézési 

határideje 25 nap. 

Az eljárás során kiadásra kerülő függő hatályú határozat alapján a kérelmezett jog gyakorlása nem 

illeti meg az ügyfelet a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásokban. 
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8. Jogutódlási eljárás 
 

Az építésügyi hatóság kérelemre - a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint 

használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével - az engedélyek és kötelezettségek tekintetében 

a jogutódlásról végzéssel dönt. A jogutódlás engedélyezéséért 10.000,- Ft eljárási illetéket kell fizetni, 

az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

 

9. Egyszerű bejelentési eljárás 
 

Az egyszerű bejelentési eljárás illetékmentes.  

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység: 

a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 

b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg 

nem haladó méretűre bővítése, valamint 

c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, 

amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának 

biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, 

d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes 

személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, 

e) az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 

Az egyszerű bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az 

Épkiv.-ben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele 

a) a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, 

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

rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező 

munkarészei PDF/A formátumban, 

b) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, 

c) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése, valamint 

d) 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy 

bővítése esetén az építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának 

biztosítása céljából végzi. 

A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem 

hivatalbóli eljárás megindítására okot adó körülménynek. 

Amennyiben az egyszerű bejelentés nem felel meg az előírt feltételeknek, az építésfelügyeleti hatóság 

haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység 

megkezdésére, és amennyiben mégis megkezdené, a hatóság vele szemben az engedély nélküli 

építési tevékenyégre vonatkozó szabályokat fogja alkalmazni. 

Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész tervezőt 

tervezői művezetésre megbízni, melynek feltételeit a tervezési szerződésben rögzítik. A tervezői 
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művezető - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen 

legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz. 

Az építtető az építési tevékenységet a megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított 

tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az Étv., az Épkiv. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései szerint. 

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, ezt az eltérő 

megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció 

elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a 

változás 

a) az épület alaprajzi méretét, 

b) az épület beépítési magasságát, 

c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy 

d) az épület telken belüli elhelyezkedését érinti. 

Egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű lakóépület 

esetében, amennyiben az építtető személyében jogutódlás következik be, az új építtetőnek is meg kell 

felelnie a feltételeknek - az új építtetőnek haladéktalanul fel kell töltenie az építési naplóba az erre 

vonatkozó nyilatkozatot. 

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 hatósági bizonyítvány kiadása jelenleg díjmentes. 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell az Eljr. 4. melléklete szerinti statisztikai 

adatlapot. 

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 járási 

építésfelügyeleti hatóságtól. 

A hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig az érintett lakóépület rendeltetése nem 

változtatható meg.  

Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az építési tevékenységet, 

a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani, 

b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a 

visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell 

bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani. 

 

 

10. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele eljárás 
 

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 fennmaradását, 

b) az építmény, építményrész elbontását, 
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c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek jogszerűtlen építési tevékenységgel történő 

halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása esetén a megvalósult 

építmény, építményrész fennmaradását  

az építtető vagy a tulajdonos kérelmére - ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak 

megfelel - építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi. 

Az építésügyi hatóság a tudomásulvételt kérelemre írásba foglalja. 

Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett 

veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, 

módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő 

szakhatóságok eljárása. 

 

 

11. Jókarbantartási kötelezési eljárás 
 

Az építésügyi hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében 

a) a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34. § (5) bekezdése 

szerinti jókarbantartási kötelezettség teljesítését, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, 

valamint a honvédelmi és katonai célú építmény esetén 

ba) a szervizkönyv meglétét, 

bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti 

munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását. 

Az építésügyi hatóság az ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli 

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, vagy az építmény 

felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha 

annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló, illetve honvédelmi, katonai építmények esetén fentieken túl 

ba) a szervizkönyv hiánya esetén annak pótlását, 

bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény-felülvizsgálat elvégzését, és 

a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését. 

A végleges döntéssel elrendelt kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. 

 

 

12. Kötelezési eljárások  
 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kötelezési eljárást hivatalból, kérelemre vagy más 

hatóság megkeresésére folytat le. 

Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság az érintett telek vagy építmény, építményrész 

tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett szabálytalan tevékenységet nem a tulajdonos végezte, az 

építtetőt vagy az építési tevékenység végzőjét kell kötelezni. 
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Több személy együttes kötelezése esetén, 

a) ha a kötelezettség teljesítése osztható, az egyes kötelezettek részkötelezettségeit - a polgári 

jog szabályai szerint - külön-külön kell meghatározni, 

b) ha a kötelezettség teljesítése oszthatatlan, a kötelezés egyetemleges. 

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárással összefüggésben, az építésfelügyeleti hatóság 

ennek hiányában 

a) közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, továbbá más közérdekből a telek határain kerítés 

építését elrendelheti vagy megtilthatja, 

b) közérdeknek minősülő közbiztonsági, közlekedésbiztonsági érdekből elrendelheti a meglévő 

kerítés lebontását vagy átláthatóvá átalakítását, 

c) helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építését 

elrendelheti. 

Az építésügyi hatóságnak el kell rendelnie: 

a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem 

lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a 

kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető módon 

történik, 

b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a közbiztonságot 

veszélyeztető állapot és használat megszüntetését, 

c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, 

ca) ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon 

építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és 

egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett, 

d) az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő 

állapot kialakítását, amennyiben a jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés 

építési engedélyhez kötött, de attól engedély nélkül tértek el, 

e) az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, 

maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep 

felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben 

okozott károk megszüntetését, 

f) energetikai tanúsítvány elkészíttetését. 

A végleges döntéssel elrendelt kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.  

 

 

13. Panaszbejelentések kivizsgálása 
 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése 

nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá.  

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.  

A panasz vagy közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. 
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Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az eljárásra jogosult szervhez, mely azt a 

beérkezésétől számított harminc napon belül elbírálja (az ügyintézési határidő egy alkalommal 30 

nappal meghosszabbítható). 

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgathatja. 

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről 

- az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a bejelentőt értesíti. 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt 

panasz vagy bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy 

mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. Egy éven túl 

előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra 

jogosult szerv mellőzi, de megvizsgálja, ha az alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál. 

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell 

a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, a szükséges intézkedések 

megtételéről, 

b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, 

c) az okozott sérelem orvoslásáról és 

d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés 

megtétele miatt. 

 

 

 

2. Építésfelügyeleti tevékenység 
 

Ide tartozik az Étv. 46. § (2) bekezdése szerinti építési folyamat felügyelete (építésfelügyeleti 

ellenőrzés, építési tevékenység ellenőrzése), valamint a szabálytalan építkezések feltárása 

(építésrendészeti eljárás). 

 

 

1. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés és intézkedések 
 

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzési feladatait hivatalból, más közigazgatási szerv megkeresésére 

vagy kérelem alapján folytatja le. 

Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmények műszaki 

állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokat folytat le, 
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b) a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési 

tevékenység 

ba) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 

bb) résztvevőinek jogosultságát, 

bc) végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát, 

bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét, 

c) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével 

építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, 

d) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 

da) építésfelügyeleti intézkedést tesz, 

db) építésfelügyeleti bírságot szab ki, 

dc) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, 

e) szakhatósági eljárást folytat le. 

Az építésfelügyeleti hatóság  

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, 

feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

ba) megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt 

állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési 

napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési 

dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették, 

bb) megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá 

építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot 

közvetlenül veszélyezteti, 

bc) építési napló hiányában megtiltja, 

c) hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges 

intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot 

vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek 

az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt 

regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek, 

d)  az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen 

da) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja, 

db) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, 

vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az 

eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot. 

Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg az építésügyi 

hatóság elrendeli: 

a) a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy 

b) - ha az építmény fennmaradása nem engedélyezhető - a lebontását. 

Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja 
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a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint 

b) azon építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött 

építési tevékenységet, amelyet a helyi építési szabályzat és az országos építési 

követelmények megsértésével végeztek. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság 60 napon belül folytatja le a hatósági ellenőrzést és ha 

szabálytalanságot állapít meg, hivatalból megindítja az eljárást és megteszi a szükséges hatósági 

intézkedéseket. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés befejezésétől - ha az nem állapítható 

meg, akkor az építmény használatbavételétől - számított tíz éven belül van helye. Az ügyintézési 

határidő 25 nap.  

Az építésfelügyeleti hatóság az általa elrendelt munkálatok elvégzésére - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - az ingatlan tulajdonosát kötelezi. Ha a 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 fentieken túlmenően a kivitelezőt is kötelezni kell. 

Az építésfelügyeleti hatóság azt, aki az elrendelt munkálatok elvégzését akadályozza, a munkálatok 

tűrésére kötelezheti. Az építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségei - ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - a kötelezettet terhelik. 

Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben a következő 

jogkövetkezményeket alkalmazza: 

a) figyelmeztetés, 

b) hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére, 

c) a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása, 

d) bírság megállapítása, 

e) a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése. 

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 

a) megtilthatja, ha azt állapítja meg, hogy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott követelményeket súlyosan megsértették, vagy 

b) 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 a hatóságnak döntenie kell az eljárás megszüntetéséről vagy folytatásáról. 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy 

a) 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, 

b) a felelős műszaki vezető megfelel-e a jogszabályoknak, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység a végleges építésügyi hatósági engedély, a 

hozzátartozó 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, 
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d) az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az 

építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó 

követelményeket betartották-e, 

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése 

esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e, 

f) hogy a tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással. 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése alkalmával ellenőrizheti, hogy 

a) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai 

szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg, 

c) a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e. 

Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az 

építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos 

szabálytalanságnak minősül 

a) a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő közreműködésének elmaradása, 

b) az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás 

vezetésének hiánya, 

c) ha az építőipari kivitelezési tevékenységet kivitelezési dokumentáció nélkül végzik, 

d) ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a 

telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának nyilatkozata hiányában kerül sor, 

e) ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének 

dokumentálása elmarad, 

f) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott 

kötelező felelősségbiztosítás hiánya, 

g) ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet 

ga) az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de helyi építési 

szabályzat övezeti előírásainak megsértésével végzik, 

gb) 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. 

Fenti szabálytalanságok esetén az építésfelügyeleti hatóság építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. 

Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység 

folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 

közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy 

b) az Épkiv. 24. §-ában meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló 

hiányában végzik. 

Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől 

számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban 

elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. Az építőipari kivitelezési tevékenységet tovább 
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folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. A kötelezés végrehajtásának 

teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja. 

 

 

2. Építésrendészeti eljárás 
 

Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap. 

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást hivatalból, valamint más hatóság 

megkeresésére és bejelentés alapján folytat le. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon az 

ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzéstől számított 60 napon belül 

indítja meg az intézkedések megtételére irányuló eljárást. Az eljárás megindításának legkésőbb az 

építés befejezésétől - ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől - számított 

tíz éven belül van helye. 

Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy 

a) az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának a lakóépület 

építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott jellemzőitől 

eltérően, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését építési vagy bontási engedély vagy egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül, 

c) az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenységet nem természetes személy 

építtető esetében vagy nem saját lakhatás biztosítása céljából, 

d) az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet a helyi 

építési szabályzat vagy az országos építési követelmények megsértésével (szabálytalanul) 

végezték. 

Az építésfelügyeleti hatóság 

a) az engedély vagy egyszerű bejelentés nélkül folyó építési tevékenység végzését a helyszínen 

leállítja, kivéve ha a leállítással veszélyhelyzetet idézne elő, és 

b) a szabálytalan építési tevékenység tudomásra jutásáról számított tíz napon belül vizsgálja, 

hogy a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, 

építményrész fennmaradásának az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei 

fennállnak-e vagy megteremthetők-e. 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, 

végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a 

fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb harminc napos 

határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedélykérelem és mellékleteinek az építésügyi 

hatósághoz történő benyújtására. 

Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, 

kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a szabálytalan építési 

tevékenységgel megépített építmény, építményrész szabályossá tételéhez szükséges munkálatok 

elvégzésére, vagy annak bontására, ha az átalakítással sem tehető szabályossá. 
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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, melynek 

teljesítési határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb hat hónap lehet (a teljesítési 

határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal 

meghosszabbítható). 

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 az építésrendészeti eljárását megszünteti, ha 

a) az építtető vagy a tulajdonos a fennmaradási engedély iránti kérelmét határidőben benyújtotta 

az építésügyi hatósághoz, vagy 

b) az építtető vagy a tulajdonos a szabálytalan állapotot a fennmaradási engedély iránti kérelem 

benyújtása vagy a bontás elrendelése előtt önként megszüntette. 

 

 

Örökségvédelmi hatósági ügyek 
 

Vas megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben kizárólagosan a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathely Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya jár el. 

 

 

1. Örökségvédelmi engedélyezés és bejelentés 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez - a kérelem tartalma által meghatározottan - csatolni 

kell a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet által meghatározott mellékleteket. 

A műemlékeket vagy nyilvántartott műemléki értékeket érintő, bejelentéshez kötött tevékenység 

bejelentésének vagy műemlék esetén az örökségvédelmi engedély iránti kérelemnek és 

mellékleteinek a védett műemléki érték egészére vagy a tervezett tevékenységgel érintett részére 

vonatkozóan - a tevékenység vagy a védett műemléki érték nagyságától és a jellegétől függően, 

megfelelő részletezettséggel - a következőket kell tartalmaznia:  

I. A bejelentés vagy a kérelem tartalma: 

1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

2. a bejelentés vagy kérelem tárgya, a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása és 

bejelentés esetén a tevékenység tervezett megkezdésének vagy befejezésének időpontja, 

3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

3.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott 

követelmények betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős 

nyilatkozat, 
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4. az e rendeletben foglaltak szerint a Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése esetén a 

tervegyezőségről vagy a tervváltozásról szóló nyilatkozat, 

5. ha a bejelentést vagy kérelmet nem a tulajdonos nyújtotta be a meghatalmazás, amely 

tartalmazza a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében 

tett és az abban foglaltakkal egyetértő nyilatkozatot, 

6. az illeték megfizetésének igazolása, 

7. a mellékletek felsorolása, 

8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására.  

 

II. A bejelentés vagy a kérelem melléklete az alábbiak szerint: 

 

A. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ 

1. a védett műemléki érték elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázis alapján készített helyszínrajz vagy térkép-kivágat, 

2. a tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a védett műemléki érték nagyságától, a 

jellegétől függően 

2.1. építmény esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú, 

2.2. az építmény vagy az érintett építményrész, illetve a képző- vagy iparművészeti 

alkotást jelentő tartozék esetében a tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy 1:5 

méretarányú, 

2.3. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park 

esetén az 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 

vagy 1:1000, az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000 méretarányú, 

2.4. védett temető és temetkezési emlékhely esetén 1000 m2-t meg nem haladó területtel 

1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000 méretarányú, alakhű műemlék-

felmérési dokumentáció a beavatkozás előtti állapotról, 

3. a beavatkozás előtti vagy az azt követő állapot leírása és fotódokumentációja a védett 

műemléki értékről és környezetéről vagy a tervezett vagy a megvalósult tevékenységgel 

érintett alkotórészéről, beépített berendezéséről, felszereléséről, illetve képző- vagy 

iparművészeti és egyéb tartozékáról, 

4. a szükséges szakági munkarészek, dokumentációk a tervezett tevékenység jellegének 

megfelelő diagnosztikai szakvélemény: 

4.1. faanyag munkái esetén faanyagvédelmi szakvélemény, 

4.2. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai 

szakvélemény. 

 

B. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE 

1. a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó, 

az A. pont 1. pontjában meghatározott térkép-kivágatra illeszthető helyszínrajz, 

2. az érintett védett műemléki érték egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező képző- 

vagy iparművészeti alkotás pontos megjelölése, 
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3. a tervezett tevékenységet részletesen ismertető és a védett műemléki értékre, illetve annak 

érvényesülésére kifejtett várható hatást bemutató műleírás, figyelembe véve és elemezve a 

műemléki érték egészét és a környezetet, 

4. a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, 

részletrajzok, látványtervek az A. pont 2. pontjában meghatározott méretarányban és 

léptékben. 

 

C. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SAJÁTOS TERVE 

1. a B. pont 1-3. pontjában meghatározott tartalmi elemek, 

2. a védett műemléki érték egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti 

összefüggésrendszeréből történő eltávolítása, egészének áthelyezése esetén: 

2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve, 

2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes műszaki leírása és terve, 

2.3. szállítási, raktározási előírások ismertetése, 

2.4. a kérelmező nyilatkozata a szállítási és raktározási előírásoknak megfelelő 

körülményeiről és biztonságáról, valamint 

2.5. a befogadó nyilatkozata az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás 

feltételeinek teljes körű biztosításáról, 

3. a műemlék homlokzatán vagy külső felületén a 38. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott szerelvény, tárgy elhelyezése esetén, annak jellegétől függően: 

3.1. a gépészeti egység szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának 

meghatározása, színezése, a megvilágítás módja, valamint a védett műemléki 

értékhez való csatlakoztatása műszaki megoldásának részlettervei, valamint 

3.2. a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába 

foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv, 

3.3. a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv, 

3.4. a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy 

helyzetét változtató alkalmazását, 

3.5. a fényforrás fényerejére, fényminőségére (különösen fókuszáltság mértéke, 

színhőmérséklet), hatótávolságára, az üzemeltetés időbeliségére (különösen 

napszak, szezonalitás) vonatkozó adatok, valamint 

3.6. a fényforrásnak a műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, 

látványterveket is tartalmazó hatáselemzés, 

4. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén a szomszédos épületeket vagy 

az utcaképet is ábrázoló látvány- és színezési terv, 

5. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park esetén az 

építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő 

szakági terv. 

 

D. AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 

1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése, 
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2. forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli 

visszaemlékezések), 

3. részletes külső és belső építészeti leírás, 

4. értékleltár a 10. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel, 

5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával, 

6. felhasznált irodalom és források jegyzéke, 

7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai, 

8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre, 

9. összefoglaló értékelés, 

10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat. 

 

E. A KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 

1. a D. pont szerinti építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmi elemei, továbbá 

2. a forráskutatás, kiegészülve a hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatok feltárásával; 

közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti, intézménytörténeti 

összefüggések, a park vagy kert fejlődésében betöltött szerep tárgyalásával, a kerttervezők 

mellett lehetőség szerint a kertészek a létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával, 

jelentőségük és a hozzájuk köthető tevékenységek ismertetésével, 

3. a részletes szakszerű leírás, a kertépítészeti struktúra, stílus, alkotóelemek bemutatása, élő 

és élettelen védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire, 

4. az értékleltár a 10. mellékletben meghatározott és a történeti kertre vonatkoztatható tartalmi 

elemekkel, a műemléki értéket képviselő összes szerkezeti és kertépítészeti elem, növényzet, 

továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes összegyűjtése, 

építéstörténeti és kertművészeti szempontú rendszerezése, 

5. az építéstörténeti és telektörténeti összefoglalás különös tekintettel a kert kiterjedésének 

alakulására, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira, 

6. a kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának differenciált meghatározása, 

értékelése, 

7. a mai állapot értékelése a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális 

védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió 

zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából, 

8. ha korábban régészeti módszerekkel történő kutatásra, dokumentáció összeállítására került 

sor, az eredmények összefoglalása, releváns információk, valamint a dokumentáció 

hivatkozása, 

9. javaslat a régészeti módszerekkel történő kutatásra, a növényállomány megőrzésére, 

kezelésére, gondozására vonatkozó fontossági és logikai sorrendjének felállításával. 

 

F. A KUTATÁSI TERV 

1. a B. pont 1. vagy 2. pontjában meghatározott tartalmi elemek, 

2. ha rendelkezésre áll, a korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó - 

építéstörténeti tudományos dokumentáció eredményeinek bemutatása, 
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3. a roncsolásos beavatkozással, védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén 

elhelyezkedő védett park esetén a régészeti módszerekkel történő kutatással érintett felületek 

illetve területek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírása és ábrázolása, 

4. kutatási szakterületenként a kutatás célja. 

 

G. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

1. az A. pont 1 -3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység 

kutatási naplója és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja, 

2. a kutatás tárgyát képező védett műemléki érték történeti leírása, 

3. a kutatás alkalmazott módszerei, 

4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása, 

5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése. 

 

H. A RESTAURÁLÁSI TERV 

1. a B. pont 2-3. pontjában meghatározott tartalmi elemek, 

2. a beavatkozás célja, mértékének indoklása, 

3. állapotdokumentáció a károsodások fajtáinak, mértékének és kiterjedésének rajzi vagy fotó 

(kártérkép) ábrázolásával, 

4. restaurátori kutatási dokumentáció, 

5. a restaurálás során használandó, anyagok, eljárások, módszerek leírása, 

6. a restaurálás kiterjedését bemutató áttekintő- és részletrajzok vagy fotók, a különböző típusú 

beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon, 

7. amennyiben a restaurálás nem az őrzési helyen történik a C. pont 2. pontjában meghatározott 

dokumentáció. 

 

I. A RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

1. a H. pont 1. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység 

restaurálási naplója és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja és 

a tevékenység eredményeinek részletes kiértékelése, 

2. az elvégzett technikai, technológiai, anyagi beavatkozások, kezelések, kiegészítések és a 

mindezek során alkalmazott anyagok és módszerek leírása, rajz-és fényképmellékleteket 

tartalmazó dokumentálása és kiértékelése, 

3. a további fenntartást biztosító kezelésre és megőrzésre vonatkozó javaslatok. 

 

A hatóság régészeti örökségvédelmi engedélye szükséges a következő - más hatóság 

(örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) 

engedélyéhez nem kötött - tevékenységekhez: 

a) minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés 

létesítése védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, 

b) régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai nyilvántartott régészeti lelőhelyen. 
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A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a tervezett tevékenység pontos helyszínének leírását annak földrajzi kiterjedésével, illetve 

helyszínrajzot (EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet), 

b) a tervezett tevékenység megnevezését, leírását, valamint 

c) a tevékenységgel érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát. 

Eljárási illeték összege: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

Az ügyintézés határideje: 

Bejelentés esetén 5 napon belül tájékoztatni kell az ügyfelet, ha hiányos a bejelentés, hogy az nem 

minősíthető bejelentésnek, illetve 10 napon belül el kell utasítani ha az örökségvédelmi érdekeket 

sérti. 

Az örökségvédelmi hatósági engedélyezés ügyintézési határideje 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

Az örökségvédelmi hatóság engedélyezési eljárása és az örökségvédelmi bejelentés alapján 

végzendő tevékenységekre vonatkozóan a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet tartalmaz eljárási 

szabályokat. 

A bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult 

benyújtani. 

A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a 9. mellékletben 

meghatározott tartalommal. 

A hatóság 

a) a védett műemléki értéket érintően a bejelentést jogszerű hallgatással tudomásul veheti, vagy 

jogszabálysértés esetén a tudomásulvételt megtagadja, és a tervezett tevékenység 

elvégzését vagy a kialakult szabálytalan állapot fennmaradását hivatalból megtiltja. A 

tulajdonos vagy meghatalmazottja a végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdésére 

vagy annak befejezésére vonatkozó bejelentésben kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvétel 

tényének igazolását is foglalja írásba. 

b) műemlék esetében dönt az örökségvédelmi engedély kiadásáról, módosításáról vagy 

hatályának legfeljebb két évvel való meghosszabbításáról. 

 

 

2. A régészeti feltárás engedélyezése 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet mellékletében 

meghatározott adattartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell benyújtani. 

A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
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A régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka 

vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető.  

Régészeti feltárás - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - feltárási engedély alapján végezhető. 

Az ügyintézés határideje: 

Alapesetben 60 nap. Nagyberuházás esetén tizenöt nap, közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén 

tíz nap. 

Ügymenet leírása: 

A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal 

kell benyújtani. 

A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell 

a) EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet a feltárni tervezett régészeti 

lelőhely megjelölésével, 

b) értelmezhető léptékű helyszínrajzot a feltárandó terület egyértelmű megjelölésével, 

c) tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely kitér az ismert és várható, a helyszínen 

megőrzendő régészeti emlék kezelésére, és a feltárás befejezését vagy egy évet meghaladó 

szünetelése esetén a feltárt régészeti örökség védelméről, a téliesítés módjáról, valamint a 

feltárási terület rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak 

megfelelő használatához szükséges tereprendezési munkák elvégzésére, 

d) a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozatát a 8. mellékletben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával, ha a befogadó intézmény nem azonos a 

feltárást végző intézménnyel, 

e) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult - az ingatlan 

régészeti célú igénybevételére vonatkozó - hozzájáruló nyilatkozatát, 

f) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és 

indokolást, 

g) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolását és ezek tételes 

költségbecslését, 

h) a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozatát a megfelelő szakmai gyakorlat meglétéről 

és arról, hogy korábbi tevékenysége során a dokumentációs kötelezettségét teljesítette, 

i) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között 

létrejött, a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó szerződést, 

j) megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az adott 

esetben kötelező, vagy ha egyébként készült, 

k) nagyberuházás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás 

nagyberuházásnak minősül, továbbá nyilatkozatot és igazolást a beruházás tervezett teljes 

bekerülési költségéről, valamint az előzetes régészeti dokumentációt, 

l) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a 

természetvédelmi hatóság engedélyét. 

A régészeti feltárás engedélyezésére irányuló kérelmet és mellékleteit az Ásatási Bizottság szakmai 

szempontból véleményezi 

Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig jogosít feltárás végzésére. 
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A megelőző feltárásra vonatkozó feltárási engedély hatálya kérelemre egy évvel, nagyberuházás 

esetén két évvel meghosszabbítható. 

 

 

3. Fémkereső műszer használatának engedélyezése 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a 

hatóságnak kell benyújtani a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

Fémkereső műszer használata - a hivatás gyakorlásához jogszabályban meghatározott módon 

szükséges használat kivételével - hatósági engedély alapján végezhető feltárási tevékenység. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás illetéke 3.000 forint.  

Az ügyintézés határideje: 

Az eljárási ügyintézési határideje 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a tervezett 

tevékenység leírásával és céljának megjelölésével a hatóságnak kell benyújtani. 

Fémkereső műszer használatának minősül, ha a fémkereső műszer építményen kívül összeszerelt és 

üzemképes állapotban van. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben 

készült térképen, 

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét, 

c) a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló 

nyilatkozatát, 

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben a régészeti 

örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították 

meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki, 

e) az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását, 

f) a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési 

megállapodás hiteles másolatát. 

A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén 

érintett múzeum szakvéleményét. 

A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha 

a) a tervezett tevékenység az 5. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott területet, rét vagy 

legelő művelési ágban lévő régészeti érdekű területet vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet 

érint, 

b) a kérelmező szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a régészeti örökséggel 

összefüggésben megállapították, 

c) a kérelmezővel szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki, 
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d) a kérelmező ellen a régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy 

örökségvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárás folyamatban van, 

e) a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy a hadtörténeti örökség felderítését célozza - 

kivéve, ha a gyűjtőterületén érintett múzeum megbízásából, vagy a múzeummal kötött 

együttműködési megállapodás alapján végzik, vagy 

f) a tevékenység engedélyezését a (4) bekezdés szerinti szakvélemény nem támogatja. 

A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély tartalmazza 

a) az engedély jogosultjának nevét és címét, 

b) a fémkereső műszer használatával érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és a 

tevékenység végzésének idejét. 

A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély részét képezi a hatóság által hitelesített, EOV 

rendszerben készült térkép a tevékenység végzésével érintett terület lehatárolásával. 

A fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a hatóság hivatalból vagy a gyűjtőterületén érintett 

múzeum kérelmére is megtilthatja. 

Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig jogosít a tevékenység végzésére, 

kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb időt jelöl meg. 

A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett tevékenység 

megkezdését megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a 

hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni. 

A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az engedélyes 

köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának 

ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni. 

Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy 

a) kerül elő, az engedélyes köteles a Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést 

megtenni, 

b) nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély 

lejártát követő 30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a végzett tevékenység 

leírásával, és nyilatkozni, hogy régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy nem került elő a 

fémkereső műszerrel végzett tevékenység során. 

 

 

4. Jogorvoslati lehetőség 
 

Az örökségvédelmi hatóság döntése tájékoztatást ad a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának 

helyéről és határidejéről. 

Az örökségvédelmi hatósági döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, de az 

ügyfél a közléstől számított 30 napon belül – közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre 

hivatkozással, az annak alapjául szolgáló tények illetve azok bizonyítékai előadásával - a határozat 

ellen közigazgatási pert indíthat. A pert keresetlevéllel kell megindítani, melyet a vitatott közigazgatási 

cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 9700 

Szombathely, Bejczy I. u. 1-3.), és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni (9021 

Győr, Árpád út 2.). 
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A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - a 

keresetlevelet a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-ában foglaltak szerint.  

Kérelmét a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) 

használatával köteles benyújtani. 

A Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály hivatali 

kapu azonosítója: JH18SZEOO, KRID: 434993368. 

Más ügyfél a keresetlevelet választása szerint az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével elektronikus vagy postai úton is benyújthatja. A postai úton benyújtott beadvány 

előterjesztési ideje a postára adás napja. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a 

polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. 

(XII.22.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy 

az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során 

bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, 

feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.  

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint.  

 

A műemlékeket érintő építésügyi hatósági döntés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztályához (1012 Budapest, Logodi utca 38-

40.) címzett, de a Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (9700 

Szombathely Bejczy u. 1.-3.) az ÉTDR-en benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  

A fellebbezés mellékleteként fel kell tölteni az ÉTDR-be az építési engedély elleni fellebbezés 30.000 

forint összegű illetékét.  

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag 

összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, melyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt 

tudomása volt.  

A jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül az engedélyezési építészeti-műszaki tervdokumentáció a 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályán 

(Szombathely, Bejczy u. 1-3) tekinthető meg.  

 

 

 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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5. Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági eljárása (szakkérdés 

vizsgálata) 
 

A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a 

hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági 

ügyként a hatáskörébe utalja. 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya - az országos ügyek kivételével - az örökségvédelmi területeken, mint 

örökségvédelmi szakhatóság, valamint szakkérdés vizsgálatában jár el más hatósági eljárásokban. 

Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt - a 

szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett - benyújtott kérelmére a 

szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - az 

ügyfél meghatározott joga érvényesítésére irányuló eljárásban, törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott időpontig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást (a továbbiakban: 

előzetes szakhatósági hozzájárulás) ad ki. 

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. 

A szakhatóság szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak 

nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg 

 

 


