
Kérelem építésügyi hatósági eljáráshoz
Illetékbélyeg helye

Adatok:

1.Az építtető (kérelmező) neve (megnevezése) és címe (székhelye):

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

2.Az építtető (kérelmező), vagy képviselője elektronikus levélcíme, fax száma, telefonos elérhetősége:

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

3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve (megnevezése) és címe (székhelye):

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

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

címe: ..................................................................... (település)
             .............................................................................................................. (utcanév/térségnév, házszám)

 hrsz:

5.A kérelmezett engedély (eljárás) fajtája (a kívánt rész aláhúzandó):

 elvi építési engedély 
 építési engedély
 egyszerűsített építési engedély
 módosított építési engedély
 bontási engedély
 használatbavételi engedély
 fennmaradási és továbbépítési engedély
 fennmaradási (egyben használatbavételi) engedély
 összevont építésügyi hatósági engedély
 engedély jogutódlása
 eljárás felfüggesztése
 teljesítési (hiánypótlási vagy végrehajtási) határidő meghosszabbítása iránti engedély
 engedély érvényének meghosszabbítása
 igazolási kérelem
 hatósági bizonyítvány
 egyéb

6.A kérelem tárgya és annak rövid, pontos leírása:

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

.

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

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

.

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

.

A kérelemmel érintett építmények (épületek) száma és rendeltetése:

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

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

A létrehozandó önálló rendeltetési egységek száma és rendeltetése (szükség szerint):

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

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

A tervezett  műszaki  megoldásnak az  építményekkel  kapcsolatos  országos  szakmai  követelmények 
jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérés engedélyezésének szükségessége:

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

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

7.A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, száma és  
kelte:

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

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

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

8.A felelős tervező/felelős műszaki vezető neve, címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme:

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

.

9.Mellékletek:

 építési jogosultság igazolása ..... pld
 építészeti-műszaki tervdokumentáció ..... pld
 tervezői nyilatkozat ..... pld
 felelős műszaki vezető(k) – szakági is – nyilatkozata ..... pld
 építésügyi műszaki szakértő nyilatkozata, szakértői vélemény ..... pld
 tervtanácsi állásfoglalás ..... pld
 ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására ..... pld
 erdészeti hatóság jogerős engedélye az erdőterület más célú hasznosítására ..... pld
 útkezelői nyilatkozat ..... pld
 statisztikai adatlap ..... pld
 eljárási illeték (amennyiben nem bélyeg formájában történik a lerovás) vagy

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása ..... pld
 egyéb okirat (.............................................................................................) ..... pld

Kérelem:

Alulírott ............................................................................................................................... építtető(k), kérelmező(k) 
építésügyi  hatósági  engedélyt  kérek  (kérünk)  a  4.  pontban  megjelölt  ingatlanon  az  5.-7.  pontokban 
közöltek engedélyezésére.

Kelt ...................................................., 201... év .............................. hó ........ nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény 29. § (9)  
bekezdés d) pontja értelmében kérelme (kérelmük) a szükséges adatai(k)nak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági  
eljárás lefolytatása céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül.
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.................................................................. ..............................................................
építtető (kérelmező) aláírása építtető kérelmező aláírása

..................................................................
építtető (kérelmező) aláírása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény 29. § (9)  
bekezdés d) pontja értelmében kérelme (kérelmük) a szükséges adatai(k)nak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági  
eljárás lefolytatása céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül.


