
Általános tájékoztatás: 

Az építésügyben elektronikus ügyintézés történik az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) igénybevételével (2013. január 1. 

óta). Az elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a kérelem benyújtható papír alapon is, de a 

kérelem mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, igazolások) kizárólag elektronikus 

formátumban nyújthatók be. A felület elérhető a https://www.e-epites.hu/etdr oldalon. Az 

ÉTDR használatával kapcsolatos részletes információk, és a kérelem nyomtatványai 

(formanyomtatványok) megtalálhatóak a honlapon. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény (Étv.) 34.§ (2) 

bekezdése alapján 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. 

 

A lakóépületek építése, bővítése egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek 

minősül, amelyhez nem kell a hatóság engedélye, bejelentés tudomásulvétele.  

Egyszerű bejelentés alapján végezhető: 

 

- a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,  

- műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meg nem haladó méretűre bővítése, valamint 

- a 300 m2-t meghaladó mértékű új lakóépületek építése, műemlék kivételével a meglévő 

lakóépület bővítése, amennyiben természetes személy az építtető, és az épület saját lakhatási 

célokat szolgáló egylakásos lakóépület, továbbá, 

- a lakóépület építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló 

készenlétbe helyezésével valósul meg. Építtető feladata a tervező, kivitelező kiválasztása, az e-

építési napló készenlétbe helyezése és az építési napló ellenőrzése, stb. 

Az építtető az építési tevékenységet a megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított 

tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 

szerint. 

https://www.e-epites.hu/etdr
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


Az elkészült épület esetében 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 járások kialakításával összefüggésben bizonyos építésügyi eljárások tekintetében a hatáskör 

átkerült a Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalhoz (3530 

Miskolc, Rákóczi u. 11.): 

 az elsőfokú hatóság székhelyének önkormányzatát vagy polgármesterét érintő 

kizárási ügyek, 

 műemlékekkel kapcsolatos építéshatósági eljárások, 

 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek, 

 összevont telepítési eljárások, integrált eljárások, 

 az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével 

és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben 

 műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek,  

 a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági eljárások 

Fontosabb jogszabályok: 

Eljárási jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény (Ákr.) – Az általános közigazgatási rendtartásról 

- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet – Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet – Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről,  

- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet – Az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól 

 - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről   

 

 

Építésügyi jogszabályok: 

- 1997. évi LXXVIII. törvény – Az épített környezet alakításáról és védelméről   

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) – Az országos településrendezési és építési 

követelményekről   

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet – A telekalakításról   

- A települések által jóváhagyott Településkép védelmi rendeletek, Településrendezési Tervek: 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, valamint Településképi 

arculati Kézikönyv (TAK) 

 

Egyéb jogszabályok: 

- 1990. évi XCIII. tv. - Az illetékekről (XV. fejezete az építésügyi eljárások illetéke) 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről  

- 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet – Az építési termékek műszaki 

követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 

felhasználásának részletes szabályairól.  

- 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – Az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról, 



- 2001. évi LXIV. törvény – A kulturális örökség védelméről  

- 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet – A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-

műszaki tervtanácsokról  

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, 

stb.  

 


