
FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

Ügytípus megnevezése: Fennmaradási és 
továbbépítési engedély

Visszavonásig hatályos 
fennmaradási engedély

Meghatározott időre szóló 
fennmaradási engedély Bontás tudomásul vétele Végleges jellegű 

fennmaradási engedély

Mire vonatkozik az 
engedélykérelem?

− A  fennmaradási (és 
továbbépítési) 
engedély 
megadásának 
feltételeire, valamint 
az engedély nélküli 
bontás 
jogkövetkezményeire 
-  az Étv. 48.§ (1) és 
(2) bekezdése az 
irányadó. 

− A  fennmaradási 
engedély 
megadásával ill. 
engedély nélküli 
bontás tudomásul 
vételével egyidejűleg 
történik az 
építésügyi bírság 
kiszabása, valamint a 
szükségszerű 
átalakítás 
kötelezettségének és 
határidejének 
egyidejű 
megállapítása.

− A  fennmaradási 
engedély 
meghatározott idejű 
hatállyal bír, ha az 
építtető a kiszabott 
építésügyi bírságot 
nem fizette meg. A 
fennmaradási 
engedély egyben az 
építményre 
vonatkozó 
használatbavételi 

Ha a fennmaradási engedély megadását  követően az építtető a szabálytalan építési  tevékenység miatt kiszabott építésügyi 
bírságot  befizeti, a bírság befizetésének építtető általi  igazolását követően a fennmaradásra és  használatbavételre vonatkozó 
engedélyt a hatóság - külön kérelem nélkül - egyszerűsített határozattal véglegesíti.

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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fennmaradási engedély

engedély is, 
amennyiben ennek a 
feltételei fennállnak. 

− A  fennmaradási 
engedély ügyében a 
hatóság a 
tudomására jutástól 
számított 2 éven 
belül (legkésőbb 
azonban az építmény 
használatbavételétől 
számított tíz éven 
belül) intézkedhet. 
Fennmaradási 
engedély a 2 év  (10 
év) intézkedési 
határidő letelte után 
is kiadható, ha a 
feltételei fennállnak, 
azonban átalakítási 
kötelezettséget 
előírni, építésügyi 
bírságot 
megállapítani már 
nem lehet.

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatvány (kérelmező által eredetiben aláírva, cég esetén cégszerűen, elérhetőségi telefonszámmal)

Az illeték lerovásának igazolása
(Kérelmen  illetékbélyegben vagy átutalással. Átutalás esetén a NAV adóhatósági eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések hatályos illeték beszedési 
számlájára kell utalni. Amennyiben az illeték befizetése banki átutalással történik úgy az illeték befizetését az átutalásról szóló, NAV által kiállított 

igazolással lehet igazolni.)

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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Megjegyzés:

FIGYELEM!
a fennmaradási engedély 

építésügyi bírság kiszabását 
vonja maga után az 

építésügyi bírság 
megállapításának részletes 

szabályairól szóló 245/2006. 
(XII.5.) Korm. rendelet 

alapján

Ügyfél által csatolandó 
mellékletek: Az Elj.R. 39.§. (8) bek. alapján.

Kérelem/bejelentés Kérelem az Elj.R. 17. § (1) 
bekezdése alapján

Építésügyi bírság befizetéséről szóló igazolása 
(befizetendő a fennmaradási engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül, igazolás a befizetést követő 8 napon 

belül ! )

Építési jogosultság igazolását 
szolgáló dokumentumokat Az Elj. R.18. §-a alapján

Építészeti-műszaki 
dokumentációra vonatkozóan 
 (Tartalmi követelmények  
letölthetőek a  
www.jozsefvaros.hu 
honlapról)

A tervdokumentációt legalább 
3 példányban + az érdekelt 

szakhatóságok számától 
függően további 1 példányban

Tervezői nyilatkozatot 
(nyomtatvány letölthető a 
www.jozsefvaros.hu 
honlapról)

Az Elj.R. 19. §-a alapján

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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Felelős Műszaki Vezető 
nyilatkozat

Az Elj.R. 20. §-a és az 
191/2009. (IX.15.)  Korm. 

rendelet 14. §-a alapján

A külön jogszabályban előírt 
esetekben a tervtanács 
szakmai véleményét

FIGYELEM!
Az Elj.R. 7. § (1) bekezdése 

alapján az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást a 
településrendezési és az 

építészeti-műszaki 
tervtanácsokról szóló 

252/2006. (XII.7) Kormány 
rendeletben és a Budapest 

Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
51/2011. (IX.19.)  ) számú 
rendeletében meghatározott 

esetekben az azokban 
meghatározott tervtanács 

véleményezési eljárása előzi 
meg.

Hivatalból beszerzendő 
mellékletek:

Szakhatóságok 
állásfoglalásait az eljáró 

szervezet hivatalból szerzi be, 
és a szakhatósági 

megkeresésekhez annyi 
többlet példány 

tervdokumentációt kell 
benyújtani, ahány 

szakhatóság a kérelem 
elbírálásában részt vesz az 

Elj.R. 5. számú mellékletében 
felsoroltak szerint 

Felhívom a figyelmet arra, 
hogy a Ket. 44§ (4) bek. 

szerint ameddig a 
szakhatóság eljárási díj 

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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befizetését nem igazolják, 
addig a szakhatóságot nem 

tudjuk megkeresni!

Szakhatóságok 
Az építésügyi hatósági 
eljárásokról és az Elj. R. 5. 
melléklete alapján

Műemlék esetén,Műemléki 
területen, vagy Műemléki 

környezetű épületnél: 
Budapest Főváros  

Kormányhivatala Kulturális  
Örökségvédelmi Iroda 

(1051 Budapest, Sas u. 19.  II. 
em. 51., 1535 Budapest, 
Pf. 873., Tasnádyné Kovács 

Borbála VIII. kerületi 
referens,  224-55-53 Fax: 

224-52-65, 
kovacs.borbala@bfkh.hu)

Közegészségügyi 
szakhatóság: 

Budapest Főváros  
Kormányhivatala Budapest  
VI., VII., VIII., IX.  Kerületi  

Népegészségügyi Intézet 
(1067 Budapest, 

Podmaniczky utca 27., 
 1380 Budapest, Pf.: 1126., 
 301-5050, 301-5052, Fax.: 

301-50-51)
Tűzvédelmi szakhatóság: 

Fővárosi Katasztrófavédelmi  
Igazgatóság Közép-pesti  

Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség (1081 Budapest, 
Dologház utca 1-3., 1443 

Budapest, Pf.: 154., Tel.: 459-
2324, Fax.: 459 2457)

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény

mailto:kovacs.borbala@bfkh.hu


FENNMARADÁSI ENGEDÉLY
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fennmaradási engedély

Pest Megyei Kormányhivatal  
Élelmiszerlánc-Biztonsági és  

Állategészségügyi  
Igazgatóság Dél-Budapesti  

Kerületi Állategészségügyi és  
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala  
(1135 Budapest, Lehel u. 43-

47., 1389 Budapest 62., 
Pf.: 110.,  329-7017/144, 

Fax.: 340-93-94; e-mail: 
fovaros@oai.hu)

Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi,  

Természetvédelmi és Vízügyi  
Felügyelőség

 (1072 Budapest, Nagydiófa 
utca 10-12.,  1447 

Budapest, Pf.: 541.  478-
44-00, Fax: 478-45-20, 

kozepdunavolgyi@zoldhatosa
g.hu, 

www.kdvktvf.zoldhatosag.hu)
Budapest Főváros  

Kormányhivatala Mérésügyi  
és Műszaki Biztonsági  

Hatósága
(1124 Budapest, Németvölgyi 
út 37-39.;  1535 Budapest, 

Pf. 922   458-59-26., 
Fax: 458-59-31. email: 
budapest@mkeh.hu)

Magyar Bányászati és  
Földtani Hivatal Budapesti  

Bányakapitányság
1145 Budapest, Colombus u. 

17-23.  1591 Budapest, 
Pf.:310.  373-1800  373-

1810
E-mail: bbk@mbfh.hu

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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Útügyi szakhatóság:
- fővárosi kerületi 

önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetén: 

Főjegyző (Budapest Főváros 
Önkormányzata  

Főpolgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési Főosztály  
Közlekedéshatósági Osztály  
(1052 Budapest, Városház 

utca 9-11., 1364 Budapest, 
Pf.: 1., 327-10-94 /Fax.: 

327-15-50)
- fővárosi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 

közutak esetén: Budapest  
Főváros Kormányhivatala  
Közlekedési Felügyelősége 

(1033 Budapest, Mozaik u. 5. 
1300 Bp. Pf.: 91., 

 4302-700, fax: 4302-705, 
email: vezeto-

buda@nkh.gov.hu)

Eljárás illetéke
Építési engedélyeknél 
megállapított illetékek 

másfélszerese

Ügyintézési határidő,
melybe nem számít be a 
hatásköri,  illetékességi vita 
egyeztetések-, eljáró hatóság 
kijelölési-, nemzetközi 
jogsegély eljárás-, hiánypótlás 
teljesítésének-, szakhatósági 
eljárások-, eljárás 
felfüggesztésének-, 
elektronikus ügyintézés esetén 
az üzemzavar-iratok hiteles 
fordításához szükséges 

2 hónap

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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időtartamok a Ket 33. § (3) 
bek. alapján.

Ha az építésügyi hatósági 
engedélyezéshez szükséges 
kérelmet, mellékleteit és a 
dokumentációt építésügyi 

igazgatási szakértő készíti elő, 
és az építtető az építésügyi 
hatósági engedélykérelme 
benyújtásakor kérelméhez 

mellékeli az építésügyi 
igazgatási szakértő - a 
kérelem benyújtását 
legfeljebb 15 nappal 
megelőzően kelt - 

nyilatkozatát, akkor az 
ügyintézési határidő az adott 

ügyben egyébként 
meghatározott 2 hónap helyett 

30 nap.

Döntés fajtája Határozat vagy az eljárást 
megszüntető végzés Egyszerűsített határozat

I.fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Műemlék épültnél: 2012. JÚLIUS 01. ELŐTT INDULT ELJÁRÁSOKBAN:
Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Iroda
 (1051 Budapest, Sas u. 19.  II. em. 51.., 1535 Budapest, Pf. 873., 
Tasnádyné Kovács Borbála VIII. kerületi referens,  224-55-53 Fax: 224-52-65, kovacs.borbala@bfkh.hu

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
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2012. JÚLIUS 01. UTÁN  INDULT ELJÁRÁSOKBAN:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

II.fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály (epitesugy.budapest@bfkh.hu ; 1088 Budapest, József krt. 6.; 1364 Budapest Pf. 234.; VIII. 
kerületi építéshatósági referens:  Bala Enikő,  459-49-73, www.bfkh.hu)

Műemlék épületeknél

2012. JÚLIUS 01. ELŐTT INDULT ELJÁRÁSOKBAN:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(1014 Budapest , Táncsics Mihály utca 1., 1535 Budapest, Pf. 721.,  225-4850 Fax: 225-4855)

2012. JÚLIUS 01. UTÁN  INDULT ELJÁRÁSOKBAN:
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály (epitesugy.budapest@bfkh.hu ; 1088 Budapest, József krt. 6.; 1364 
Budapest Pf. 234.; VIII. kerületi építéshatósági referens:  Bala Enikő,  459-49-73, www.bfkh.hu)

Főbb jogszabályok

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
- a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Közgy. rendelet (BVKSZ)
- a Budapest Főváros VIII. ker. Józsefváros  Önkormányzata Képviselő-testületének módosított 66/2007. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendelete (JÓKÉSZ) 
- Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) 
ÖTM. rendelet (Eng.R.)
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló módosított 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv.)
- Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet (Elj.R.)
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete „a helyi építészeti-
műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről”

Eng.R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet 
Elj. R. — Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló módosított 193/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 
Ket.    — A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény


