
2009.10.01.-  2/1 

Építésügyi hatósági engedély kérelem  

 Illetékbélyeg  helye:  

 
 

 
 
 

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

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Az építtet� neve, címe: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. A kérelmezett engedély fajtája: (A megfelel� aláhúzandó)  
a) elvi építési engedélyezési eljárás  
b) építési engedélyezési eljárás  (37/2007.(XII.13.) ÖTM Rendelet (Engr.) 1 melléklet I. alapján ) 
c) egyszer�sített építési engedélyezési eljárás  (Engr. 1 melléklet II. alapján ) 
d) egyszer�sített építési engedélyezési eljárás  (Engr. 1 melléklet III. alapján ) 
e) módosított építési engedélyezési eljárás 
f) összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás 
g) bontási engedélyezési eljárás  (Engr. 1 melléklet VI. alapján ) 
h) fennmaradási engedélyezési eljárás 
i) fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás 
j) fennmaradási és használatbavételi  engedélyezési eljárás 
k) használatbavételi engedélyezési eljárás(Engr. 1 melléklet IX. alapján ) 
l) jogutódlási engedélyezési eljárás 
m) eljárás felfüggesztése iránti kérelem  
n) engedély érvényességének hosszabbítása iránti kérelem  
o) hatósági bizonyítvány 
p) ütemezési kérelem 
q) egyéb kérelem: ........................................................................................................................................... 

4. A kérelem tárgya és annak rövid,  értelemszer� leírása: 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4.1. Eltér� m�szaki megoldás engedélyezése szükséges-e az OTÉK 111.§ alapján?........................................  

4.2. Létrehozandó önálló rendeltetési egységek száma és rendeltetése: 
…............................................................................................................................................ 

4.3. Kérelemmel érintett építmények száma és rendeltetése:  
…........................................................................................................................................... 

5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések 
megnevezése,  iktatószáma  és kelte: 

…................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
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6. A felel�s tervez� neve, címe, elérhet�sége: (kitöltése nem kötelez�)  

................................................................................................................................................. 

7. Mellékletek: (Az eljárás fajtájától függ�en) 
• építési jogosultság igazolása  
• építészeti-m�szaki tervdokumentáció …....pld 
• tervez�i nyilatkozat  
• felel�s m�szaki vezet�i nyilatkozat  
• építési m�szaki ellen�ri nyilatkozat 
• építésügyi szakért�i nyilatkozat, vélemény 
• építésügyi igazgatási szakért�i nyilatkozat 
• tervtanácsi szakmai vélemény 
• term�föld más célú hasznosításának engedélye 
• el�zetes szakhatósági állásfoglalás 
• erdészeti hatósági hozzájárulás  
• közútkezel�i hozzájárulás 
• közm�szolgáltatói nyilatkozat 
• kéménysepr�ipari közszolgáltató nyilatkozata. 
• 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklet  szerinti  Épület építési (egyszer�sített építési) 

engedélyezéséhez  statisztikai adatlap 
• 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint Épület használatbavételi  

engedélyezéséhez és bejelentéshez statisztikai adatlap 
• A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott 
tevékenység vagy építmény esetén a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés db) vagy dc), illet�leg 
10. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntés, a 24. § alapján lefolytatott összevont 
eljárás esetén az egységes környezethasználati engedély  

 

................................................................................................................................................. 

Alulírott (név, cím)  alatti építtet� az 1. pontban megjelölt ingatlanon, a  4. pontban megjelölt 

építési munkára a 3. pontban megjelölt kérelem alapján  engedélyt kérek. 

 

Kelt ...........................................................,    ..............év.................................hó............nap 

 

 

............................................................................ 

aláírás (építtet�, bejelent�, kérelmez�) 
 


