
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. 



 

Az ügyintézés határideje: 

Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

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