
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLY        
IRÁNTI KÉRELEM

Illetékbélyeg*
Iktatószám: ……………………       helye

(*egylakásos lakóép.: 20.000,- Ft, 

Adatok: 
1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: .........................................

…..…………………………………………………………………Hrsz.:.……...…..……..
2. Az építtető neve, címe, egyéb elérhetősége: 

1 ……………...………...……………………………………………………………………
2 ………………………..…..………………………………………………………………..
3 ………………………..…..………………………………………………………………..
4 …………………………....………………………………………………………………..

3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe (kitöltése nem kötelező): 

1 ……………...………...……………………………………………………………………
2 ………………………..…..………………………………………………………………..
3 ………………………..…..………………………………………………………………..
4 …………………………....………………………………………………………………..

4. A kérelmezett engedély fajtája: 
telekalakítási engedély
elvi építési engedély
építési engedély
módosított építési engedély
egyszerűsített építési engedély
bontási engedély
használatbavételi engedély
fennmaradási engedély
fennmaradási és továbbépítési engedély
összevont építésügyi hatósági engedély 

5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: 

egylakásos / többlakásos lakóépület / vegyes rendeltetésű épület 
ideiglenes / végleges használatbavétele

használatba venni kívánt épület házszáma/jele: ………………….. lakások száma: ………...
……………………………………………………………………………………………...

- építményekkel  kapcsolatos  országos  szakmai  követelmények  jogszabályban  meghatározott 
előírásaitól eltérés engedélyezése szükséges-e: …………………………..……….……………...

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések (határozat, 
végzés) megnevezése, iktatószáma, kelte: 
építési engedély, módosított építési engedély…...   …………………   ……………………...
névátírási (jogutódlási) engedély………….……   …………………   ……………………...
ideiglenes használatbavételi engedély, egyéb...…   …………………   ……………………...
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7. Mellékletek: 
építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása …--….pld.
építészeti-műszaki tervdokumentáció ……. pld.
tervezői nyilatkozat ……. pld.
felelős műszaki vezető nyilatkozata ……. pld.
építési műszaki ellenőr nyilatkozata ……. pld.
építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, vélemény ……. pld.
építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat ……. pld.
eljárási illeték vagy igazg. szolg. díj megfizetésének igazolása ……. pld.
ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld 

más célú hasznosítására …--….pld.
környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély …--….pld.
erdészeti hatóság hozzájárulása, előzetes engedélye …--….pld.
közút kezelőjének hozzájárulása ……. pld.
építési statisztikai adatlap ……. pld.
egyéb okirat ……. pld. 

Kérelem:

Alulírott(ak)  …...………………………………………………………………………………. 
(név, cím) építésügyi hatósági engedélyt kérek (kérünk) az 1. pontban megjelölt ingatlanon új 
építmény  elhelyezésére,  építésére,  fennmaradására,  továbbépítésére,  meglévő  építmény 
átalakítására,  bővítésére,  felújítására,  helyreállítására,  korszerűsítésére,  elmozdítására, 
lebontására, építési tevékenység végzésére, fennmaradására, építmény, építményrész, önálló 
rendeltetési egység használatbavételére, telekalakítás engedélyezésére, elvi engedélyezésre. 
(A kívánt rész aláhúzandó!)  

Kelt: …………………………………, 20…….. év ……………….. hó ….. nap

……………………………..………………….
aláírás (építtetők, kérelmezők)

Lakások  használatbavétele  esetén a  247/2005.  (XI.14.)  Korm.  rendelet  alapján  a  KSH  részére 
küldendő adatszolgáltatáshoz szükséges adatok (1078/06 OSAP kérdőív szerint): 

Az új lakásba költöző előző lakóhelye  ………………………………………..     helység (kerület)       
Az építés célja: (a megfelelő aláhúzandó!)

1 Saját használat   2 Bérbeadás   3 Értékesítés  4 Szolgálati használatra átadás   5 Megbízás   
A kivitelezés megkezdése    20..…..     év  …………………..     hónap  
A kivitelezés befejezése       20..…..     év  …………………..     hónap  
A kivitelező  (a megfelelő aláhúzandó!)
Főtevékenysége építőipari jellegű: 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság   
12 Szövetkezet   13 Egyéni vállalkozás   14 Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 
Főtevékenysége nem építőipari jellegű:   21 Jogi személyiségű gazdasági társaság   
22 Szövetkezet   23 Egyéni vállalkozás   24 Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás
Egyéb kivitelező:  31 Lakossági házilagos                                              
Az épület / lakás – átlagostól eltérő – felszereltsége:   (a megfelelő aláhúzandó!)

1 Klímaberendezés    2 Mesterséges szellőzés    3 Központi porszívó  4 Napkollektor    
5 Parabolaantenna    6 Komplett kábelszolgáltatás  7 Lift    8 Elektronikus vagyonvédelem    
9 Automata öntözőberendezés       

A tetőfedés anyaga   (a megfelelő aláhúzandó!)
1 Betoncserép    2 Mázas cserép    3 Mázatlan cserép    4 Bitumenes zsindely 
5 Mesterséges síkpala    6 Hullámpala    7 Acéllemez    8 Egyéb, éspedig …………..…………….  

A homlokzati felületképzés anyaga  (a megfelelő aláhúzandó!)
1 Nem készült el    2 Festésre előkészített sima vakolat    3 Kőporos    4 Nemesvakolat
5 Hőszigetelő vakolatrendszer    6 Kerámia, tégla v. kőburkolat    6 Egyéb, éspedig ……..….…………… 
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