
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása

Ágazati 

jogszabály(ok) pontos 

megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 

45. §

Törvény lehetővé 

teszi az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 

48. §

Jogszabály kizárja-e 

az eljárás 

szünetelését Ákr. 49. 

§

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata

Jogszerű 

hallgatásnak van 

helye

Jogorvoslat fajtája 

Ákr. 113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Építési 

engedélyezési 

eljárárás

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása 

után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni 

szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása. Szakhatóságok, 

szakkérdéssel érintett szervezeti egységek megkeresése, esetleges 

hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle 

lefolytatása. Tényállás tisztázása után építési engedély megadása 

vagy elutasítása. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás 

megküldése. A kérelem benyújtásakor egy időben kérehető az 

országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás 

engedélyezése, bontás engedélyezése, fennmaradás 

engedélyezése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

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

meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki 

dokumentáció; ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

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

melléklete szerinti dokumentáció, az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok; 

jogszabályokban előírt esetekben igazolás arról, hogy a 

településképi véleményben vagy az építészeti-műszaki tervtanács 

szakmai véleményben engedélyezésre javasolták az építési 

tevékenységet/tervdokumentáció

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

2.

Használatbavételi 

engedélyezési 

eljárás

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása 

után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni 

szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szakhatóságok, 

szakkérdéssel érintett szervezeti egységek megkeresése. Helyszíni 

szemle lefolytatása, esetleges megkeresés/ek küldése. Tényállás 

tisztázása után használatbavételi engedély megadása esetleges 

utólagos munkákra való kötelezéssel. Határozat véglegessé 

válásáról tájékoztatás megküldése. Az esetleges utómunkálatok 

elvégzésének ellenőrzése helyszíni szemlén.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

Papír alapon vezetett építési napló esetében a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendeletben meghatározott építési napló összesítő lapja és 

a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint kitöltött 

statisztikai lap; ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

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

melléklete szerinti dokumentáció; az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

3.

Fennmaradási 

engedélyezési 

eljárás

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása 

után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni 

szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szakhatóságok, 

szakkérdéssel érintett szervezeti egységek megkeresése, esetleges 

hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle 

lefolytatása. Tényállás tisztázása után fennmaradási engedély 

megadása vagy elutasítása. Határozat véglegessé válásáról 

tájékoztatás megküldése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

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

meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki 

dokumentáció; ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

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

melléklete szerinti dokumentáció, az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok; 

jogszabályokban előírt esetekben igazolás arról, hogy a kiemelt 

településképi véleményben vagy a  településképi véleményben 

vagy az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményben 

engedélyezésre javasolták az építési 

tevékenységet/tervdokumentációt; kérelemhez tartalmától függően 

mellékelni kell az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú 

nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése 

nélkül végezték

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

4.

Bontási 

engedélyezési 

eljárás

Lehetséges

A kérelem benyújtását követően függő hatályú határozat meghozása, 

mely az eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni szemle 

kitűzését is tartalmazza. Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett 

szervezeti egységek megkeresése, esetleges hiánypótlás kiírása, 

megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás 

tisztázása után bontási engedély megadása. Határozat véglegessé 

válásáról tájékoztatás megküldése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

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

meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki 

dokumentáció; a szakhatóság megkereséséhez szükséges, 

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti 

dokumentáció; az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj 

befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

5.
Szakhatósági 

állásfoglalás kiadása
Lehetséges

A megkeresést követően szükség esetén helyszíni szemle, esetleges 

hiánypótás kiírása. Tényállás tisztázása után szakhatósági 

állásfoglalás megküldése a megkereső hatóság részére, vagy 

előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása (kivétel zenés, táncos 

rendezvények).

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet, 

531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet, 

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

meghatározott és előírt építészeti-műszaki dokumentáció
Nem

 A szakhatósági 

közreműködés, nem 

minősül önálló 

eljárásnak.

1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem

 A szakhatósági 

állásfoglalás ellen önálló 

jogorvoslati lehetőség 

nincs; a végzés elleni 

jogorvoslati jog a 

határozat, ennek 

hiányában az eljárást 

megszüntető végzés 

ellen igénybe vehető 

jogorvoslat keretében 

gyakorolható.

Szakmai iányító 

miniszter

6.
Építésügyi hatósági 

szolgáltatás
Lehetséges

Az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem 

benyújtása előtt az ügyfél kérelmére az építésügyi hatóság 

megvizsgálja az ÉTDR tárhelyre feltöltött dokumentumokat és arról 

szakmai nyilatkozatot ad ki.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott és 

előírt építészeti-műszaki dokumentáció a későbbiekben kérelmezni 

kívánt eljárás tárgyától függően

Nem

 A kérelem tervezett 

benyújtása előtti 

építésügyi hatósági 

szolgáltatás, nem 

minősül önálló 

eljárásnak.

1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem

 Szakmai nyilatkozat 

kerül kiadásra, mely 

ellen nincs jogorvoslati 

lehetőség.

Szakmai iányító 

miniszter

7.

Összevont 

engedélyezési 

eljárás Elvi építési 

keretengedélyezési 

szakasz

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása 

után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni 

szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szükség esetén 

hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek kiküldése. A hatóság 

megvizsgálja a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

Végül végzés formájában hoz érdemi döntést.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont 

eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az 

eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési 

szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani, 

melyek a következők: 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. 

mellékletben meghatározott és előírt építészeti-műszaki 

dokumentáció, igazolás arról, hogy a településrendezési és 

építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben 

előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai 

véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta, a 

kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének 

településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 

módosításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

esetekben  a kiemelt településképi vélemény,  az eljárási illeték, 

igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

8.

Összevont 

engedélyezési 

eljárás Építési 

engedélyezési 

szakasz

Lehetséges

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza a műszaki 

dokumentumentációs és mellékletek – az elvi keretengedély hatálya 

alatt – az ÉTDR-be történő feltöltésével kezdődik. A teljes eljárás 

megindításáról szóló értesítést és a helyszíni szemle kitűzését is 

tartalmazó irat létrehozása. Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett 

szervezeti egységek megkeresése, esetleges hiánypótlás kiírása, 

megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás 

tisztázása után építési engedély megadása vagy elutasítása. 

Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése. A kérelem 

benyújtásakor egy időben kérehető az országos építési 

követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

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

meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki 

dokumentáció; ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági 

állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság 

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

melléklete szerinti dokumentáció, az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok; 

jogszabályokban előírt esetekben igazolás arról, hogy a 

településképi véleményben vagy az építészeti-műszaki tervtanács 

szakmai véleményben engedélyezésre javasolták az építési 

tevékenységet/tervdokumentáció

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

9.

Összevont telepítési 

eljárás Telepítési 

hatásvizsgálati 

szakasz

Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a függő hatályú döntés meghozatala, 

amely az eljárás megindításáról szóló tájékoztatást is tartalmazza. A 

tényállás tisztázása során szakhatóságok megkeresése, szakkérdést 

vizsgáló szervezeti egységek megkeresése, esetleges hiánypótlás 

kiírása, megkeresés/ek megküldése. Tényállás tisztázása után  

végzés formájában telepítési engedély megadása, mely az összevont 

eljárások fajtáitól függően egyben a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

33. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy vélemény. 

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott és 

előírt építészeti-műszaki dokumentáció; a kérelmezett engedélytől 

függően az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott melléklet; 

ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll a 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti eljárásokban hozott 

jogerős vagy végleges döntések megnevezését, iktatószámát és 

keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját; igazolás arról, hogy 

a településrendezési szerződés megkötésre került, vagy a 

településrendezési eszköz tervezete a jogszabályi 

követelményeknek megfelel; az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Igen Igen Nem

50 nap (környezeti 

hatásvizsgálati eljárás 

vagy egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

lefolytatása esetén 85 

nap)

Igen Igen Nem

A telepítési engedély 

megadásáról szóló 

végzés ellen önálló 

jogorvoslatnak helye 

nincs, az abban foglaltak 

csak az integrált építési 

engedély elleni 

jogorvoslatban 

támadhatóak.

Szakmai iányító 

miniszter

10.

Összevont telepítési 

eljárás Integrált 

építési 

engedélyezési 

szakasz

Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló eljárásforma. A hatóság ellenőrzi az 

illetékességi területén található műemléki érték meglétét, állapotát, 

fenntartását.

Előzetes értesítést követően vagy rajtaütéses hatósági ellenőrzésre 

kerül sor, a helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha 

szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy  

tiltást elrendelő vagy örökségvédelmi bírságot kiszabó döntést 

eredményezhet. 

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott 

és előírt építészeti-műszaki dokumentáció, és a 7. melléklet 

szerinti dokumentáció;  a telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel 

teljesítésének igazolása;  ha az integrált építési engedélyezési 

szakasz megindításakor rendelkezésre áll a 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti önálló 

eljárásban kiadott jogerős vagy végleges engedély, annak 

megnevezése, iktatószáma és kelte, vagy az ÉTDR ügy- és 

iratazonosítója; az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj 

befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap (környezeti 

hatásvizsgálati eljárás 

vagy egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

lefolytatása esetén 85 

nap)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Fősztály Építésügyi Osztály 1.,és Építésügyi Osztály 2. - építésügyi feladatai



11.

Országos építési 

követelményektől 

való eltérés 

engedélyezési 

eljárása

Lehetséges

A kérelem benyújtását követően függő hatályú döntés meghozatala. 

Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek 

megkeresése, esetleges hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek 

küldése. Helyszíni szemle megtartása. Tényállás tisztázása után az 

országos építési követelményektől való eltérés engedély megadása 

határozat formájában. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás 

megküldése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen

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

azon építészeti-műszaki dokumentáció részei, amelyeket az 

eltérés műszaki tartalma érint, a műszaki leírásban az eltérés 

műszaki szükségességének bemutatása, ha a kérelem 

benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll 

rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges 5. 

melléklet szerinti dokumentáció; az eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazolóló dokumentumok

Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

25 nap, szakhatóság 

bevonása esetén: 35 nap, 

Ipari rendeltetésű vagy 

mezőgazdasági 

tevékenység végzésére 

szolgáló épület 

engedélyezése esetében: 

20 nap (amennyiben nem 

vizsgál szakkérdést vagy 

szakhatóságot nem keres 

meg)

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

11.

Engedély hatályának 

meghosszabbítási 

eljárása

Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél 

adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása történik. 

Amennyiben a beadvány hiányos, akkor a tevékenységet meg kell 

tiltani és a tudomásul vételt meg kell tagadni. Erre 10 napos határidő 

biztosított. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és 

a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés 

keretében a terület vizsgálata is megtörténik. A tevékenység 

tudomásulvétele jogszerű hallgatással történik. Erről Hatósági 

bizonyítvány kerül kibocsátásra, ha kikötések is felmerülnek akkor 

végzés formályában születik meg a döntés. Ha az illegálisan végzett 

tevékenység melyre a bejelentést tették sérti az öörökségvédelem 

érdekeit, a hatóság a tudomásulvételt megtagadja és örökségvédelmi 

bírsággal sújtja és vagy eredeti állapot visszaállítására kötelezi az 

ügyfelet.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen Az eljárási illeték befizetését igazolóló dokumentumok. Nem Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

Ha az eljárás során 

szakkérdést nem kell 

vizsgálni vagy 

szakhatóságot nem kell 

megkeresni: 10 nap, 

szakkérdés vizsgálat 

esetén : 25 nap, 

szakhatóság bevonása 

esetén: 35 nap

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter

12.
Jogutódlás 

tudomásulvétele
Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a tényállás tisztázása után 

jogutódlás tudomásulvételéről szóló végzés meghozatala. Végzés 

véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet

Igen
Jogutódlási kérelmet alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok, az 

eljárási illeték befizetését igazolóló dokumentum.
Nem Teljes eljárás 0 Nem Igen Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Szakmai iányító 

miniszter

12.

 Az államot megillető 

elővásárlási jog 

gyakorlásával 

kapcsolatos eljárás 

a kulturális örökség 

védetté nyilvánított 

ingatlanelemeinek 

vagyonátruházása

 tekintetében

Lehetséges
A benyújtott kérelem és mellékleteinek átvizsgálása, 

Miniszterelnökség felé történő továbbítása

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség 

védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. Rend 

85,86 §

Igen Kérelem és adásvételi szerződés Nem Teljes eljárás 0 Nem Igen Nem 5/30 nap Nem Nem Nem
Szakmai iányító 

miniszter

Szakmai iányító 

miniszter

Szakmai iányító 

miniszter

Szakmai iányító 

miniszter

Szakmai iányító 

miniszter

18.
Építésfelügyeleti 

hatósági ellenőrzés
Lehetséges

Az érintett ügyfelek értesítése után hatósági ellenőrzés keretében 

helyszíni szemle megtartása, vagy ellenőrzés távoli eléréssel.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet, 

191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet

Nem nincs Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem
Szakmai iányító 

miniszter

19.

Hatósági 

bizonyítvány 

kiállítása 

(építésfelügyelet)

Lehetséges

Ha a hatósági ellenőrzés jogsértést nem tár fel, akkor kérelemre 

folytatott ellenőrzés esetén hivatalból, hivatalból folytatott ellenőrzés 

esetén külön kérelemre.

Ákr. Igen Nincs. Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 0 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem

Közigazgatási per 

(hatósági bizonyítvány 

megtagadása, 

visszavonása esetén)

Szakmai iányító 

miniszter

20.

Lakóépület 

építésének egyszerű 

bejelentése

Lehetséges

Egyszerű bejelentés kérelem és tervdokumentáció ÉTDR-be való 

feltöltését követően tartalmi ellenőrzés, hiányosság esetén építtető 

tájékoztatása, hiánytalan bejelentés esetén kamarák, polgármester, 

tulajdonos tájékoztatása.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet, 

191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet, 155/2016. 

(VI.13.) Korm. rendelet 

Igen
155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet szerinti tervdokumentáció és 

nyilatkozatok.
Nem Tárgyi illetékmentes

Jogszabály értelmében 

nem minősül 

közigazgatási hatósági 

eljárásnak

0 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Igen

Nincs helye 

jogorvoslatnak (nem 

születik döntés csak 

tájékoztatás)

Szakmai iányító 

miniszter

21.

Hatósági 

bizonyítvány 

kiállítása (lakóépület 

építésének egyszerű 

bejelentése esetén)

Lehetséges

Kérelem ÉTDR-be való beérkezését követően függő hatályú végzés 

meghozatala, helyszíni szemle megtartása, elektronikus építési napló 

ellenőrzése, majd hatósági bizonyítvány kiadása vagy megtagadása.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet, 

191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet, 155/2016. 

(VI.13.) Korm. rendelet 

Igen

Amennyiben miniszteri rendelet alapján igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni, akkor a díj megfizetésének igazolása, a 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint kitöltött statisztikai lap, 

energetikai tanúsítvány, fővállalkozó kivitelezői nyilatkozata (saját 

lakhatás biztosítása céljából megvalósult épületek esetében).

Nem
Igazgatási szolgáltatási 

díj
Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 25 nap Nem Nem Nem

Közigazgatási per 

(hatósági bizonyítvány 

megtagadása, 

visszavonása esetén)

Szakmai iányító 

miniszter

22.

Nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyel 

kapcsolatos 

eljárások

Lehetséges
A kérelem tárgyától függően építésügyi vagy építésfelügyeleti eljárás 

lefolytatása. Az érdemi döntések esetében hirdetmény kifüggesztése.

1997. évi LXXVIII. 

törvény, 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet, 

2006. évi LIII. törvény, 

kapcsolódó kiemelt 

kormány rendelet

Igen

A kérelem tárgyától függő műszaki dokumentáció;  az eljárási 

illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolóló 

dokumentumok

Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

Soron kívül / kiemelt 

Korm. r.-ben 

meghatározottak szerint / 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet szerint

Igen Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai iányító 

miniszter



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása
Ágazati jogszabály(ok) pontos 

megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhe

z kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvá

ny

Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél 

nyilatkozatával 

pótolható-e 

hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. 

§ (1) bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáér

t fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. 

§

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Szakhatóság 

közreműködés

e Ákr. 55. §

Szakkérdés 

vizsgálata

Jogszerű 

hallgatásnak van 

helye

Jogorvoslat 

fajtája Ákr. 113. 

§

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Bejelentésköteles feltárási 

tevékenységek, valamint a 

fémkereső műszer hivatás 

gyakorlásához szükséges 

használatának bejelentése

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a 

helyszíni szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása. Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek 

megkeresése, esetleges hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás tisztázása után 

építési engedély megadása vagy elutasítása. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése. A kérelem 

benyújtásakor egy időben kérehető az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezése, bontás 

engedélyezése, fennmaradás engedélyezése.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 20. § 2. pont , 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rend.  a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 29.§ 

Igen

68/2018. (IV. 9.) Korm. rend. melléklete szerinti bejelentő adatllap, azérintett terület egyértelmű lehatárolása EOV rendszerben készült térképen, a 

tevékenység tervezett ideje, 

az érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát, 

az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását. 

Igen Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Igen Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

2.
A régészeti feltárás 

engedélyezése
Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a 

helyszíni szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek 

megkeresése. Helyszíni szemle lefolytatása, esetleges megkeresés/ek küldése. Tényállás tisztázása után használatbavételi 

engedély megadása esetleges utólagos munkákra való kötelezéssel. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás 

megküldése. Az esetleges utómunkálatok elvégzésének ellenőrzése helyszíni szemlén.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 7. § 30. pont , 19. 

§ 1-4. pont, 20. § 1. pont, 20. § 4-5. pont, 

21. § 1-2 pont, 22. §, 23. §, 23/A §  

68/2018. (IV. 9.) Korm. rend  a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 48-51. §

Igen

 A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet a 9. 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 különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és indokolást;

e) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolását és ezek tételes költségbecslését;

f) megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az adott esetben kötelező, vagy ha egyébként készült;

g) nagyberuházás esetén a beruházás tervezett teljes bekerülési költségéről szóló nyilatkozatot, valamint az előzetes régészeti dokumentációt.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy

a) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult az ingatlan régészeti célú igénybevételéhez hozzájárult,

b) a feltárásvezetőként megjelölt régész a megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és korábbi tevékenysége során a dokumentációs kötelezettségét 

teljesítette,

c) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó szerződés 

megkötésre került,

d) nagyberuházás esetén a beruházás nagyberuházásnak minősül,

e) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a természetvédelmi hatóság a feltárást engedélyezte.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem
Nagyberuházás 15 nap 

Egyéb 25 nap
Igen igen Nem Közigazgatási per

Szakmai irányító 

miniszter

3.
Fémkereső műszer 

használatának engedélyezése
Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a 

helyszíni szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek 

megkeresése, esetleges hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás tisztázása után 

fennmaradási engedély megadása vagy elutasítása. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény 20/A. § 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend.  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról 52. 

§ 

Nem

 A kérelem tartalmazza

a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV-rendszerben készült térképen,

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét.

A kérelemben az ügyfél nyilatkozik 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. A kérelem benyújtásával egyidejűleg 

igazolni kell, hogy

a) a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult a fémkereső műszer használatához hozzájárult,

b) az eljárási díj vagy illeték megfizetésre került,

c) a feltárásra jogosult intézménnyel megbízási szerződés vagy együttműködési megállapodás megkötésre került.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Igen Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

4.
Régészeti örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

A kérelem benyújtását követően függő hatályú határozat meghozása, mely az eljárás megindításáról szóló értesítést és a 

helyszíni szemle kitűzését is tartalmazza. Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek megkeresése, 

esetleges hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás tisztázása után bontási 

engedély megadása. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése.

68/2018. (IV. 9.) Korm. rend.  a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 53. §

Nem

A kérelmet a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletettel és az elbírálásra

alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint .A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy a

tevékenységgel érintett ingatlannal rendelkezni jogosult a tevékenységhez hozzájárult. 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.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

5.
Régészeti örökséggel 

kapcsolatos ellenőrzési eljárás
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló ellenőrzés, kontroll, célja a régészeti lelőhelyek állapotának, vagy a feltárási tevékenység 

végzésének és a részt vevő szakmagyakorlólknak az ellenőrzése, esetleg leletekkel kapcsolatos felügyelet. Előzetes 

értesítést követően vagy rajtaütéssel hatósági ellenőrzésre kerül sor, a helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha nem kerül 

megállapításra szabálytalanág vagy intézkedésre okot adó helyzet a jegyzőkönyv archiválásával le is zárul a tevékenység. Ha 

szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy felhívási eljárás indul meg, amelynek kötelezés, tiltás vagy 

örökségvédelmi bírság is lehet a következménye.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény 16. § ; 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend. a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról 54.§

Nem Nincs Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

6.

Örökségvédelmi bejelentés 

tudomásulvételi eljárás védett 

műemléki érték esetén

Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor a tevékenységet meg kell tiltani és a tudomásul vételt meg kell tagadni. erre 

10 napos határidő biztosított. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi 

adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület 

vizsgálata is megtörténik. A tevékenység tudomásulvétele jogszerű hallgatással történik. Erről Hatósági bizonyítvány kerül 

kibocsátásra, ha kikötések is felmerülnek akkor végzés formályában születik meg a döntés.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend  63 és 70 §

Igen

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell

benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott

mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.

Igen Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem 10 nap Nem Nem Igen Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

7.

Örökségvédelmi 

engedeélyezési eljárás 

műemlék esetén

Lehetséges

A kérelem érkeztetését és iktatásátt követően az ügyfélkör tisztázása után a teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a 

helyszíni szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása.  Szükség esetén hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek kiküldése. A 

hatóság megvizsgálja a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében 

foglalt feltételeknek. Végül végzés formájában hoz érdemi döntést.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend 64.és 71. §

Igen

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell

benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott

mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

8.
Egybefoglalt örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza a műszaki dokumentumentációs és mellékletek – az elvi keretengedély 

hatálya alatt – az ÉTDR-be történő feltöltésével kezdődik. A teljes eljárás megindításáról szóló értesítést és a helyszíni 

szemle kitűzését is tartalmazó irat létrehozása. Szakhatóságok, szakkérdéssel érintett szervezeti egységek megkeresése, 

esetleges hiánypótlás kiírása, megkeresés/ek küldése. Helyszíni szemle lefolytatása. Tényállás tisztázása után építési 

engedély megadása vagy elutasítása. Határozat véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése. A kérelem benyújtásakor egy 

időben kérehető az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezése.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend. 82. §

Igen

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell

benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az eljárás megindításakor68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott

mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

9.
Az összevont örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

A hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető a műemlékekkel kapcsolatos engedély- és 

bejelentés köteles tevékenységekre vonatkozó követelmények,  valamint a műemlék megjelenésével, védett értékei 

érvényesülésével kapcsolatos speciális követelmények előzetes tisztázása érdekében.

Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi 

örökségvédelmi keretengedélyezési és örökségvédelmi engedélyezési szakaszból áll. Első lépésként a kérelem és 

mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása történik. Amennyiben a beadvány 

hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Egyuttal a függő hatályú határozat meghozatala is megtörténik. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata is megtörténik. Ha 

szükséges felsőbb szintű örökségvédelmi véleményezés pl tervtanács véleményezése felmerülhet. Végül az erdemi döntés 

meghozatalra kerül. Első ütemben az elvi keretengedély kerül kiadásra, második ütemben az örökségvédelmi engedély kerül 

kiadásra.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend. 73 §

Igen

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell

benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét

szakaszára vonatkozik. Az eljárás megindításakor 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elvi örökségvédelmi

keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges kérelem tartalmától függően és elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a

rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.

Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

10.
Örökségvédelmi felügyeleti 

intézkedés
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló eljárásforma. A hatóság ellenőrzi az illetékességi területén található műemléki érték meglétét, 

állapotát, fenntartását.

Előzetes értesítést követően vagy rajtaütéses hatósági ellenőrzésre kerül sor, a helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha 

szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy  tiltást elrendelő vagy örökségvédelmi bírságot kiszabó 

döntést eredményezhet. 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend 76-78 § , 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. Rendelet 67 §

Nem nincs Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

11.
Védett műemléki érték 

helyreállítási kötelezési eljárás
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló eljárásforma. Műemléki, örökségvédelmi érték károsítása, vagy veszélyeztetése következtében 

alkalmazandó szankcionáló eljárás.   Előzetes értesítést követően vagy rajtaütéses hatósági ellenőrzésre kerül sor, a 

helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy  tiltást elrendelő 

vagy örökségvédelmi bírságot kiszabó döntést eredményezhet. 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. Rend 80. §, 312/2012. (XI. 

8.) Korm. Rendelet 69 §

Nem nincs Igen Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

12.
Örökségvédelmi fennmaradási 

tudomásulvétel
Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor a tevékenységet meg kell tiltani és a tudomásul vételt meg kell tagadni. Erre 

10 napos határidő biztosított. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi 

adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület 

vizsgálata is megtörténik. A tevékenység tudomásulvétele jogszerű hallgatással történik. Erről Hatósági bizonyítvány kerül 

kibocsátásra, ha kikötések is felmerülnek akkor végzés formályában születik meg a döntés. Ha az illegálisan végzett 

tevékenység melyre a bejelentést tették sérti az öörökségvédelem érdekeit, a hatóság a tudomásulvételt megtagadja és 

örökségvédelmi bírsággal sújtja és vagy eredeti állapot visszaállítására kötelezi az ügyfelet.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend 81 §, 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. Rendelet 67 §, 191/2001. (X. 18.) 

Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

Igen

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell

benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az eljárás megindításakor 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott

mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.

Igen Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Igen Közigazgatási per
Szakmai irányító 

miniszter

13.
Szakhatósági és szakkérdés 

vizsgálati eljárás
Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a tényállás tisztázása után jogutódlás tudomásulvételéről szóló végzés meghozatala. Végzés 

véglegessé válásáról tájékoztatás megküldése.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rend 87-90 §

Nem
Kérelem és az elbírálandó dokumentáció. A dokumentáci az adott szakrendelet szerinti tartalommal kerül megalkotásra, legyen az vízügyi, 

híradástechnikai vagy akár útas eljárás.
Igen Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 15/5 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Szakmai irányító 

miniszter

13.

 Az államot megillető 

elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos eljárás a kulturális 

örökség védetté nyilvánított 

ingatlanelemeinek 

vagyonátruházása

 tekintetében

Lehetséges A benyújtott kérelem és mellékleteinek átvizsgálása, Miniszterelnökség felé történő továbbítása

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. Rend 85,86 §

Nem Kérelem és adásvételi szerződés Igen Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 5/30 nap Nem Nem Nem
Szakmai irányító 

miniszter
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