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Az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály hatáskörébe 
tartozó ügyek 

 

I. Általános szabályok 

 

1. Illetékességi területek 

Az építésügyi és építésfelügyeleti feladatok tekintetében: 

A Budakeszi és az Érdi Járások településeinek közigazgatási területe. 

 

Budakeszi Járás: 

Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, 
Telki, Tök, Zsámbék 

 

Érdi Járás: 

Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint 

 

2. Az ügyfélfogadás rendje: 

Ügyfélfogadás időpontja: 

hétfő: 13 00 – 16 00, 

szerda 8 00 – 12 00, 13 00 – 16 00 

 

Az ügyfélfogadás helye: 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya 

2030 Érd, Budai út 7/b. 

 

Elérhetőségek: 

Tel.: (23) 504-128 

Fax: (23) 504-120 

E-mail: epiteshatosag.erd@pest.gov.hu 

 

3. Kérelem benyújtásának módja: 

 Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, 
elektronikus adathordozón terjeszthető elő. 

 Az ÉTDR rendszer használatához ügyfélkapus regisztráció szükséges. 

 A rendszer elérése: https://www.e-epites.hu/etdr 

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

 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. 

  

about:epiteshatosag.erd@pest.gov.hu
https://www.e-epites.hu/etdr
https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
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4. Eljárási illeték befizetésének módja: 

 A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 Az eljárási illeték az alábbi módon fizethető be: 

a) átutalási megbízással (ideértve a készpénz-átutalási megbízást is - Magyar Államkincstár által 
vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára) vagy 

b) az Építésügyi Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER-en keresztül. 

 

5. Az ügyintézési határidő: 

 A kérelemre indult építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás esetében az ügyintézési 
határidő a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

 Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem 
rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap, illetve ha az eljárás során szakhatóságot kell 
megkeresni 35 nap. 

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és - ha 
függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 
késedelmének időtartama. 

 

6. Alapvető eljárási jogszabályok: 

Általános szabályok: 

 A hatóság a hatásköre gyakorlása során 

a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség 
követelményeinek megfelelően, 

b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan 
megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, 

c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben 

jár el. 

 A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a 
kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja. 
Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint 
e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és 
eljárását. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 
valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására 
vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – az eljárás a 
lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfelet megillető jogok, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 A hatóság biztosítja 

a) az ügyfél, továbbá 

b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 
képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

c) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli 
jogok gyakorlását. 

 Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 
együttműködni. 

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

https://efp.e-epites.hu/
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illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

Kapcsolattartás módja: 

 A hatóság 

a) ÍRÁSBAN: írásban, elektronikus úton (pl. e-papír, cégkapu, hivatali kapu, ÉTDR …), vagy 

b) SZÓBAN: személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, telefon …) 

tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

 Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján 
az ügyfél választja meg. (pl. a kérelemben, nyilatkozatban, Rendelkezési Nyilvántartásban …) 

 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. 

 

Meghatalmazotti képviselet: 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, 

o helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által 
meghatalmazott személy, továbbá 

o az ügyfél és képviselője együtt 

is eljárhat. 

 A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 
tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

 

Bizonyítási eljárás: 

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási 
eljárást folytat le. 

 A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására 
alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett 
bizonyíték. 

 A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

 A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 
szabad meggyőződése szerint értékeli. 

 

Ügyféli kör: 

 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. 

 Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti 
hatóság építésrendészeti eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az 
építési tevékenységgel érintett telek – az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz 
tartozó valamennyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa. Ezen túlmenően az építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben vizsgálni kell az ügyféli jogállását 
annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték. 

 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. 
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 Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha 
az ügyfél az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. 

 

Szakhatósági közreműködés: 

 Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy 
az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: 
szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. 

 Ha a szakhatóság az eljárására irányadó ügyintézési határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és 
ellenérdekű ügyfél az elsőfokú eljárásban nem vesz részt, a hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni. 

 

Fellebbezés: 

 Fellebbezésnek van helye a hatóság határozatai ellen. 

 A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a másodfokon eljáró hatósághoz 
címezve (Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály, cím: 1052 
Budapest, Városház utca 7.) az első fokú hatóságnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi 
Szolgáltatási Pontnál nyújtja be. 

 Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 
30 000 forint. 
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7. A járási Építésügyi valamint Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályok tevékenységét, 
működését meghatározó főbb jogszabályok jegyzéke: 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

 az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

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

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

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

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

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

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

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet  

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

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

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

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

 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet  

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

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

 az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes 
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet 

 ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység 
végzéséről 
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 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 
illetve az egyéb Önkormányzati rendelkezések  
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II. Hatósági ügyek, ügyleírások 

 

1. Építésügyi hatósági ügyek 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya kiemelt építésügyi hatóságként - az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános 
építésügyi hatóságként - (továbbiakban: kiemelt építéshatóság) az alábbi ügyekben jár el: 

a) a Kormány rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) 
nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben; 

b) összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben; 

c) közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása során, ha az integrált eljárásban építésügyi 
hatósági eljárás is lefolytatásra kerül; 

d) kihirdetett veszélyhelyzet esetén a szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 
kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyekben; 

e) a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény 
szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények, valamint az országos jelentőségű 
kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó 
telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás esetén, valamint a 
nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban; 

f) azokban az építésügyi hatósági eljárásokban, amelyekben az általános első fokú építésügyi hatóság 
székhelye szerinti önkormányzat, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal 
jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal, vagy 
ellenérdekű ügyfél; 

g) a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben (műemlék kivételével); 

h) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével 
kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyekben. 

 

Az építésügyi hatóság 

a) építési engedélyezési, 

b) összevont engedélyezési, 

c) fennmaradási engedélyezési, 

d) használatbavételi engedélyezési, 

e) bontási engedélyezési, 

f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 

g) jogutódlás tudomásulvételi, 

h) használatbavétel tudomásulvételi, 

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 

k) kötelezési, 

l) végrehajtási, 

m) szakhatósági, valamint 

n) veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló 
építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.  
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1.1 Építésügyi hatósági szolgáltatás 

Szolgáltatás szabályai: 

 Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása 
előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz 
elektronikusan az ÉTDR elektronikus gyűjtő tárhely igénybevételével. 

 A tárhely elérése: https://www.e-epites.hu/etdr 

 Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti 

a) annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e 
az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire 
vonatkozó előírásoknak, 

b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e 

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, 

e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy 
akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint 

f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás 
nyújtását. 

 Az építésügyi hatósági szolgáltatást a hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem 
benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. 

 

Eljárás költségei: 

Illeték és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 

Az építésügyi hatóság – függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett – az 
építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól számított 15 napon belül 
szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági 
engedély vagy az építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi 
az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtására. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

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

  

https://www.e-epites.hu/etdr
https://www.e-epites.hu/
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1.2 A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi 
hatósági ügyek 

Ezen eljárások esetében a Járás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, mint általános 
építésügyi hatósának az adott építési ügyre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni, a vonatkozó 
törvényben foglalt egyéb előírások figyelembe vételével. 

 

Az általános építésügyi hatósági előírásokra vonatkozó tájékoztatás az illetékes általános építésügyi 
hatóság honlapján található. 

 

Kiemelt jelentőségű ügyek különös szabályai: 

 A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a 
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. 

 A hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert 
ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében 
az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma 
használatával is tájékoztatja. 

 A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan 
állnak be. 

 A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 A hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/  

http://www.e-epites.hu/
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1.3 Összevont telepítési eljárás 

Az összevont telepítési eljárás esetköre és általános szabályai: 

 Az építtető – a sajátos építményfajták kivételével – az összevont telepítési eljárás lefolytatását 
kérelmezheti, ha az építési beruházás megvalósításához az alábbi eljárások, vagy azok egy 
részének lefolytatása szükséges: 

a) a településrendezési eszköz készítésének, módosításának egyeztetési eljárása, 

b) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési 
keretengedélyezési eljárás, 

c) a környezetvédelem vonatkozásában 

ca) környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy 

cb) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, 

d) a földvédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is jár, a 
termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása, 

e) az erdővédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás erdőterület igénybevételével is jár, az 
erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása, 

f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési eszköz 
módosítása nem szükséges, 

g) a régészet vonatkozásában 

ga) a régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy 

gb) a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint nagyberuházásnak minősülő építési 
beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irányuló eljárás, 

h) az építési engedélyezési eljárás, 

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti eljárás. 

 Az összevont telepítési eljárás 

a) az a)–g) pontja szerinti eljárásokat összevonó telepítési hatásvizsgálati szakaszból (a 
továbbiakban: THSZ) és 

b) az 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 és az eljárás megindulása: 

 Az összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek – a kérelmezett eljárásoktól 
függően – tartalmaznia kell 

a) az összevont telepítési eljárásban lefolytatandó eljárások megnevezését, 

b) az építési beruházás jellegét és rövid ismertetését, 

c) a termőföld végleges más célú hasznosítása esetén 

ca) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, 

cb) a más célú hasznosítás pontos célját, 

cc) azon kormányrendelet számát, amely a kérelemben megjelölt telek végleges más célú 
hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánította, vagy 

cd) azon kormányhatározat számát, amely a kérelemben szereplő telket beruházási célterületté 
nyilvánította, 

d) erdőterület igénybevétele esetén, a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának 
pontos meghatározását és az indokoltságának alátámasztását, 

e) a kérelmezett telekalakítás célját, 

f) a THSZ-ben lefolytatandó eljárásokhoz benyújtandó mellékletek felsorolását. 
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Telepítési hatásvizsgálati szakasz: 

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

a) az építészeti-műszaki dokumentációt, 

b) a kérelmezett engedélytől függően az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletet, 

c) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll a kapcsolódó eljárásokban hozott jogerős vagy 
végleges döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és 
iratazonosítóját, 

 A telepítési hatásvizsgálati szakaszban – a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól 
függően – igazolni kell, hogy a településrendezési szerződés megkötésre került, vagy a 
településrendezési eszköz tervezete a jogszabályi követelményeknek megfelel. 

 A telepítési engedélyben az építésügyi hatóság az eljárás során feltárt tények és nyilatkozatok, 
továbbá a szakhatóságok állásfoglalása alapján megállapítja a tervezett beruházás telepítési 
feltételeit és követelményeit, az építési engedély megadásának telepítési kereteit, a tervezett 
tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit, továbbá a településrendezési eszköz 
módosítása esetén a településrendezési eszközzel kapcsolatos megállapításait és jóváhagyásának 
szakmai feltételeit. 

 A telepítési engedély az összevont eljárások fajtáitól függően egyben 

a) elvi építési keretengedély, 

b) telekalakítási engedély, 

c) termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye, 

d) az erdő területi igénybevételének engedélye, 

e) régészeti feltárási engedély, 

f) környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély, 

g) a településrendezési eszközzel kapcsolatos vélemény. 

 A telepítési engedély 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 építészeti-műszaki dokumentációt, 

ab) a vizsgálandó szakkérdés dokumentációját, 

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. 

 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. 

 

Eljárás illetéke: 

 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 1. pontban foglaltakkal 
megegyező mértékű. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

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

https://www.e-epites.hu/
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1.4 Integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás lefolytatása 

Eljárási szabályok: 

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 Kormány rendelet rögzíti. 

 

Eljárás illetéke: 

Az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi 
hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint. 
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1.5 Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele eljárás 

Eljárási szabályok: 

 Az építésügyi hatóság a kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett jogszerűtlen építési 
tevékenységgel 

a) megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység fennmaradását, 

b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását, 

c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen építési 
tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása esetén 
a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását 

az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére – ha az elvégzett 
építési tevékenység az előírásoknak megfelel – építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével 
hallgatással tudomásul veszi. 

 Az építésügyi hatóság a kérelemben az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül az előírt 
feltételek fennállása esetén 

a) az elutasításról határozatban dönt, vagy 

b) a szabálytalanságot – bírság kiszabásának mellőzésével – hallgatással tudomásul veszi. 

 Az építésügyi hatóság a tudomásulvételt az építtető, vagy ha az építtető személye nem ismert, a 
tulajdonos kérelmére írásba foglalja. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

 A Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok 
helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési 
eljárások illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentesek. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő 25 nap 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

 

  

http://www.e-epites.hu/


15  

1.6 Közérdekű beruházás esetén, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások 

A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény 

szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények, valamint az országos jelentőségű 

kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe 

tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás esetén, valamint a 

nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban a kiemelt 

építéshatóság jár el. 

 

Ezen eljárások esetében a Járás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, mint általános 
építésügyi hatósának az adott építési ügyre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni. 

 

Erre vonatkozó tájékoztatás az illetékes általános építésügyi hatóság honlapján található. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

 

  

http://www.e-epites.hu/
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1.7 Az első fokú általános építésügyi hatóságot érintő engedélyezési, tudomásulvételi, hatósági 
bizonyítvány kiállítási, kötelezési, szakhatósági eljárások a kizárási ok fennállása esetén 

Kizárási ok azokban az ügyekben áll fenn, amelyekben az első fokú építésügyi hatóság székhelye 
szerinti önkormányzat, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal 
jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal, 
vagy ellenérdekű ügyfél. Ezen ügyekben a kiemelt építéshatóság jár el. 

 

Ezen eljárások esetében a Járás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, mint általános 
építésügyi hatósának az adott építési ügyre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni. 

 

Erre vonatkozó tájékoztatás az illetékes általános építésügyi hatóság honlapján található. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

 

  

http://www.e-epites.hu/
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1.8 Jókarbantartási kötelezési eljárás 

Eljárás szabályai: 

 A tulajdonos köteles az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott 
esetekben és módon időszakonként felülvizsgáltatni, és a jó műszaki állapothoz szükséges 
munkálatokat elvégeztetni. 

 Az építésügyi hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében 

a) a 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 a fent nevezett ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli 

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, 
szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az 
állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti, 

b) a 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 építmények esetén az a) pontban foglaltakon túl 

ba) a szervizkönyv hiánya esetén annak pótlását, 

bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény-felülvizsgálat elvégzését, és a 
megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését. 

 A hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha 

a) életveszéllyel, súlyos kárral vagy a személyiségi jogok jelentős sérelmével fenyegető helyzet 
megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, 

b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy közbiztonsági érdekből, illetve a közérdek védelme miatt 
szükséges, 

c) a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, vagy 

d) a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 Az ügyintézési határidő 25 nap. 

 Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása 
indokolja. 
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1.9 Fennmaradási engedélyezési eljárás 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével 
kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyekben a kiemelt építéshatóság jár el. 

 

Ezen eljárások esetében a Járás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, mint általános 
építésügyi hatósának az adott építési ügyre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni. 

 

Erre vonatkozó tájékoztatás az illetékes általános építésügyi hatóság honlapján található. 

 

Az ügy intézését segítő további útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

  

http://www.e-epites.hu/
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2. Építésfelügyeleti tevékenység 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya első fokú építésfelügyeleti hatósági ügyekben jár el. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság ellátja: 

a) az építési folyamat felügyeletét, 

b) feltárja a szabálytalan építkezéseket. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott feladatait hivatalból, más 
közigazgatási szerv megkeresésére vagy kérelemre folytatja le. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi vagy ellenőrizheti 

a) hogy a tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 

c) azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő 
jogosultsággal, 

d) az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 

e) az építési napló meglétét, vezetését és annak tartalmát, 

f) az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja 

a) a szabálytalan tevékenységeket, valamint 

b) azon építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet, amelyet a 
helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végeztek. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az ÉMO (építésügyi monitoring 
alkalmazás) alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat 
vizsgálhat. 

 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésbe más – jogszabályban erre felhatalmazott – szervet, 
szervezetet is bevonhat, az építési helyszín ellenőrzését az építésfelügyelő a bevont szerv, szervezet 
képviselőjével is lefolytathatja. 

 

A fentieken túl az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik az egyszerű bejelentéshez kötött épület 
felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása. 
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2.1 Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés 

 Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését 

a) szúrópróbaszerűen a helyszínen, 

b) az építésügyért felelős miniszter által kiadott tárgyévre vonatkozó ellenőrzési utasításban foglaltak 
szerint, 

c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban 

végzi. 

 Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az építésfelügyeleti hatóságtól kérheti tevékenysége 
szakszerűségének ellenőrzését. 

 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) az építőipari kivitelezési tevékenységet - szakképesítéssel rendelkező szakmunkás 
munkavégézése kivételével - olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatják-e, aki a 
kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá 
az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik, 

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, 

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. 

 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 kivitelezés szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e. 

 Ha az építőipari kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni, az 
építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzését megelőzően távoli eléréssel ellenőrzi az elektronikus 
építési napló vezetését és tartalmát. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Amennyiben az ellenőrzés a kivitelezési tevékenységet folytató kérelmére indul, 3000 Ft általános tételű 
illetéket kell fizetni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. 
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2.2 Építésfelügyeleti hatósági intézkedések 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben meghatározott 
szabálytalanságok esetén 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. 

 

Kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása: 

 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 a kivitelezési dokumentáció nélkül végzik, 

d) ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a 
telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának nyilatkozata (ha az építtető nem az építési 
tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, a kivitelezési szerződés 
mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, 
építmény, építményrész tulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi) 
hiányában kerül sor, 

e) ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása 
elmarad, 

f) fa 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 a helyi építési szabályzat 
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. 

 Súlyos szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 
kormányrendelet szerinti 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) ha az építési tevékenységre vonatkozóan építési naplót kell vezetni és az 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 
folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. 

 

Építésfelügyeleti bírság: 

 Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési 
folyamat résztvevőjével szemben a külön Kormányrendelet szerint megállapított építésfelügyeleti 
bírságot alkalmazza. 
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Intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóság megkeresése: 

 Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a jegyzőkönyv, 
hivatalos feljegyzés, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések 
megtételét az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál. 

 Az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a szakági 
tervező,, az építőipari kivitelező (a továbbiakban együtt: szakmagyakorló) személy kötelezésekor és 
bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a végleges döntése egyidejű megküldésével a 
szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. 
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2.3 Építésrendészeti eljárás 

Eljárási szabályok: 

 Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást az alábbi meghatározott esetekben 
hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére folytat le. 

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

a) az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt 
építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően – kivéve a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. 
§ (1) bekezdésében meghatározott eltérést – 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) ha az építési engedélyhez vagy az egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet 
a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével 

(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték. 

 Az építésfelügyeleti hatóság 

a) az engedély vagy az 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 meghatározott feltételei fennállnak-e vagy megteremthetők-e. 

 Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, 
végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a 
fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb harminc napos 
határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az 
építésügyi hatósághoz történő benyújtására. 

 Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei nem állnak 
fenn, kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a szabálytalan 
építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész szabályossá tételéhez szükséges 
munkálatok elvégzésére, vagy annak bontására, ha az átalakítással sem tehető szabályossá. 

 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. 

 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. 

 Az építésügyi és 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. 
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Az ügyintézés határideje: 

Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

  

http://www.e-epites.hu/


25 

 

2.4 Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító 
hatósági bizonyítvány kiállítása: 

Eljárás szabályai: 

 Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító 
hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus 
építési naplóba. 

 A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési 
önkormányzat jegyzőjét. 

 A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. 
melléklete szerinti statisztikai adatlapot. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás illeték- és szolgáltatási dij mentes. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

http://www.e-epites.hu/ 

http://www.e-epites.hu/

