
EGYÉB ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK
Ügytípus megnevezése Eljárás felfüggesztése Jogutódlás Engedély érvényének 

meghosszabbítása
Hatósági bizonyítvány

Mire vonatkozik az 
engedély/bejelentés kérelem

Kérelemre vagy 
Hivatalból:
- ugyanannak a hatóságnak az adott 

üggyel  szorosan  összefüggő  más 
hatósági  döntése,  különösen 
telekalakítási,  fennmaradási 
engedélyezés,  ha  anélkül  az  ügy 
megalapozottan nem dönthető el.

- ha  a  döntéshez  más  szerv,  így 
különösen  valamely  szakmai 
kamara,  az  építésfelügyeleti 
hatóság,  a  cégbíróság  véleményét 
is be kell szerezni.

Jogutódlás tudomásul vételéről dönt 
az  építésügyi  hatóság,  ha  az 
építésügyi  hatósági  eljárás  alapjául 
szolgáló jogviszonyban a polgári jog 
szabályai  szerint az építtető vagy a 
kötelezett  (jogelőd)  helyébe  (annak 
halála  vagy  jogutódlással  történő 
megszűnése,  illetve  önkéntes 
belépés  következtében)  az  eljárás 
folyamán  vagy  annak  jogerős  és 
végrehajtható  határozattal  való 
lezártát követően jogutód lép. 

Kérelemre az építésügyi hatóság az 
építtető  kérelmére  –  mindaddig, 
amíg  az  engedély  megadásakor 
fennálló  szabályok  és  kötelező 
hatósági  előírások  nem  változnak 
meg,  illetve  ha  e  változások  az 
építésügyi  hatósági  engedély 
tartalmát nem érintik –, az engedély 
érvényét  -  az  elvi  engedély 
kivételével  -  1-1  évre  ismételten 
meghosszabbíthatja  Az  elvi 
engedély  hatálya  egy  ízben 
hosszabbítható.

Kérelemre  a  hatóság  tény,  állapot 
vagy  egyéb  adat  igazolására 
hatósági  bizonyítványt  ad  ki. 
Törvény kivételes  esetben  lehetővé 
teheti,  hogy  a  hatóság  a  hatósági 
bizonyítvány  kiadása  helyett  a 
hatósági  nyilvántartásba  bejegyzett 
adatok  alapjául  szolgáló  iratról 
adjon ki másolatot. 

Kérelem kötelező tartalma Kérelem nyomtatvány (kérelmező által eredetiben aláírva, cég esetén cégszerűen, elérhetőségi telefonszámmal)
Az illeték lerovásának igazolása Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Megjegyzés:

FIGYELEM! 
A felfüggesztés időtartama az Étv. 

48. § (9) bekezdésében 
meghatározott egyéves jogvesztő 

határidőt megszakítja!!! 

Az engedélyezési eljárásban 
résztvevő szakhatóságok, a 

hosszabbítási eljárásban nem 
vesznek részt, azonban kifogással 

élhetnek a hosszabbítás ellen!

Az eljárás illetéke: 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

20.000.-Ft igazgatási szolgáltatási 
díj, melyet kérjük Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 14100000 
19925649-01000004 számú 

költségvetési elszámolási számlájára 
utalni, vagy az Építésügyi Irodán 
rendszeresített készpénz- átutalási 

megbízáson "igazgatási szolgáltatási 
díj" megnevezéssel (és 

iktatószámmal ellátva) feladni.

Ügyintézési határidő:

8 nap 8 nap 30 nap 10 nap
az ügyintézési határidőbe 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 
időtartamok a Ket 33. § (3) bek. alapján.

Döntés fajtája: Végzés

Végzés (kérelemre indult eljárásban)
Határozat (hivatalból indult 

eljárásban) 
vagy eljárást megszüntető végzés

Határozat vagy eljárást megszüntető 
végzés Hatósági Bizonyítvány

I.fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Műemlék épültnél: 2012. július 1. előtt indult eljárásokban:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Iroda 



EGYÉB ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK
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(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)
2012. július 1. 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 1. előtt indult eljárásokban:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest , Táncsics Mihály utca 1., 1535 Budapest, Pf. 721.,  225-
4850 Fax: 225-4855)
2012. július 1. 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.)


