
TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK 
BEJELENTÉSE 

A bejelentési kötelezettség esetei és módja: 
 
1.) Előzetes bejelentés 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését az 
építtető 

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának 
részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított épít-
ményértéket meghaladó, 

b) a Kbt. hatálya alá tartozó, 
c) a továbbépítésre vonatkozóan az a) és b) pont szerinti értéket elérő, fennmaradási és 

továbbépítési engedély birtokában elvégzendő, vagy 
d) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső 

építési tevékenység esetén, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal nyújtja be 
az arra rendszeresített adatlap szerinti tartalommal és mellékletekkel felszerelve az 
építésfelügyeleti hatósághoz. 
Az építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg az építtető az építés 
helye szerint illetékes APEH-nek bejelenti az építési tevékenységre vonatkozó teljes 
kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát. 
 
2.) Utólagos bejelentés 
 
Az építtetőnek az előzetes bejelentés hatálya alá nem tartozó esetben az építőipari 
kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a 
kivitelezés megkezdését követő 8 napon belül az arra rendszeresített adatlap szerinti 
tartalommal be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak. 

 
Az ügyintézési folyamat leírása: 

 
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének engedélyezésére irányuló 
építésfelügyeleti hatósági eljárás az építtető által előterjesztett bejelentés alapján indul. 
Az előzetes bejelentést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal, az utólagos bejelentést pedig ugyanezen 
rendelet 6. számú melléklete szerinti tartalommal, írásban kell benyújtani az építés-
felügyeleti hatósághoz személyesen, vagy postai úton. Jelenleg elektronikus úton történő 
bejelentésre nincs lehetőség. 

A bejelentéshez szükséges adatlap a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapjáról 
(www.hbmkh.hu) letölthető.  

Az ügyintézési határidő: 
Azon a napon kezdődik, amely napon a bejelentés a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatalhoz megérkezik. 
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Az eljáró építésfelügyeleti hatóságnak az érdemi döntést a kérelem beérkezését követő 15 
napon belül kell meghoznia. 
 

Az eljárás menete és a döntések fajtái: 
 
Előzetes bejelentés 
• Az ügyintézésre kijelölt építésfelügyelő a bejelentést megvizsgálja és indokolt esetben 

a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet a 
hiánypótlási határidő, valamint a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett.   

• Jogszerű bejelentés esetén az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés tudomásulvételét rávezeti a kérelemre. 
Az ügyfél külön kérelmére a megszerzett jogot az építésfelügyeleti hatóság rávezeti az  
ügyfél birokában lévő másolati példányra, vagy a hatóságnál lévő példányról máso-
latot ad ki.  
Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentés jogszabályban meghatározott adatait 
elektronikus úton megküldi az építési engedélyt kiadó építésügyi hatóságnak, a Hajdú-
Bihar megyei Kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének, 
továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak. 

• Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését 
határozattal megtiltja, ha 
a) a bejelentés nem elégíti ki az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló jogszabályban (Ékt.) 
előírtakat, vagy 
b) a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó előírások nem teljesülnek. 

 
Utólagos bejelentés 

 
Az utólagos bejelentés esetében az építésfelügyeleti hatóság az építési engedély számát, 
az ingatlan helyrajzi számát, az építési tevékenység megkezdésének és az építési napló 
megnyitásának időpontját minden hónap 5. napjáig küldi meg az építésügyi hatóságnak. 

Jogorvoslat: 
Az ügyfél a határozat ellen fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott 
döntést hozta. A II. fokú eljárás illetéke 30 000,-Ft melyet illetékbélyeggel, az eljárást 
kezdeményező iraton kell leróni. 

 
Figyelem! 
Amennyiben az építési tevékenység megkezdését az építésfelügyeleti hatóság határozattal 
megtiltotta és e döntés ellen az ügyfél fellebbezéssel nem élt, az építési tevékenység 
megkezdésének feltétele az építési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés ismételt 
benyújtása az építésfelügyeleti hatósághoz. 
 
Az eljárás illetékmentes. 


