
(A 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján)                                                                          Illetékbélyeg 
                                                                                                                                                                     helye 
 

 
 
 
 
 

Az építésügyi hatósági engedély-kérelem 
 

                         HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
  

 
 
Alulírott/.......................................................(név)........................................................(cím)...........................................(tel.) 
………….......................................................(név)........................................................(cím)...........................................(tel.) 
………….......................................................(név)........................................................(cím)...........................................(tel.) 
építésügyi hatósági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon új építmény építésének, fennmaradásának és 
továbbépítésének,  meglévő építmény átalakításának,  bővítésének, felújításának,  helyreállításának,  korszerűsítésének, 
elmozdításának használatbavételére.  (A megfelelő rész  aláhúzandó!) 

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

2. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: 
1........................................................................................................................................................................................ 
2........................................................................................................................................................................................ 
3........................................................................................................................................................................................ 
4........................................................................................................................................................................................ 

3. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  4.  A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése,  
      száma,  kelte: 

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

   5.   A  kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, különösen: 
- Felelős műszaki vezető nyilatkozata 
- Az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett építmény közműszolgáltatása  
   biztosított (víz, csatorna, gáz, ELMŰ) 
- Az építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető esetén a kéményseprő-ipari  
   közszolgáltató - külön jogszabály szerinti - nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett épített vagy szerelt  
   égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek 
-  Közútkezelői nyilatkozat 
-  A ténylegesen keletkezett hulladékról szóló  nyilatkozat 
-  Kitöltött statisztikai lap 
-  Ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását  
    a hozzá   tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt 
-  Tervdokumentáció, ha a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki  
    dokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kivitelezési tervektől építésügyi hatósági engedélyhez nem  
     kötött építési tevékenységgel eltértek. 
 
 

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

                          ...................................................... 
                                  aláírás (építtető, kérelmező) 
 
 
 
 
 



 
 
 

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT 
/használatbavételi engedély iránti kérelemhez/ 

 
 
Név:……………………………………………………………………………………............................. 
 
Lakcím/Telephely:………………………………………………………………………………….....…. 
 
Névjegyzék száma:……………………………………………………………………………………..... 
 
 
Építtető neve:…………………………………………………………………………………………… 
 
Építési munka helye:………………………………………………………helyrajzi száma:………….. 
 
Építési engedély száma:………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy  
-  A kivitelezés  az engedélyezési terveken felül készített kivitelezési dokumentáció alapján 

történt  / külön kivitelezési dokumentáció nem készült. (megfelelő rész aláhúzandó) 
-  Az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte / nem érte el 

külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint 
elszállították. (megfelelő rész aláhúzandó) 

-  Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott 
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel.  

-  A  kivitelezési (megvalósítási) tervdokumentációnak megfelelően  az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a 
statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és 
biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték. 

-  Az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-
h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 

-  Az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban 
figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a 
tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be. 

-  A  jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított. 
- A használatbavételi engedély megkérését (bejelentését) megelőzően beszereztem a 

kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezéssel érintett épített 
vagy szerelt égéstermék-elvezető megfelel a szakszerűség követelményeinek.  

-  Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
- Az építési napló vezetése a vonatkozó jogszabályi előírások  szerint történt.  
 
Ha az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, valamint a jóváhagyott 
építészeti-műszaki tervdokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés a 37/2007./XII.13./ÖTM. 
rendelet 1. melléklete szerint nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának, illetve 
bejelentés nélkül végezhető építési munka, akkor a felelős műszaki vezető eltérést ismertető 
nyilatkozta: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
A fenti munka elvégzéséhez megfelelő szakképzettséggel és jogosultsággal rendelkezem.  
 
Dátum………………………………………………. 
 
        …………………………………… 
            felelős műszaki vezető aláírása  



 
 
 
 
 

Elektromos Szerelési Nyilatkozat 
 
 
 

 
Alulírott…………………………………………..….tanúsítom, 
hogy…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..........................
.. 
alatt felépített családi ház elektromos szerelési munkáit az érvényes előírásoknak megfelelően 
végeztem. A beépített anyagok, szerelvények minősége a hazai szabványnak megfelel. 
 
 
 
 
 
Szerelő:                                                       Építtető: 
 
 
Név……………………………………………..               Név………………………………………… 
 
Cím……………………………………………..               
Cím………………………………………… 
 
Végzetség……………………………………… 
 
Oklevél szám………………………………….. 
 
 
 
 
 
Kelt:………………………………………………………………….. 
 
 
 
……………………………………                   …………………………………… 
                     aláírás                                                                  aláírás 
 
 
 
 

 

 

 

 



RÉSZLETEZŐ ADATOK A VÉGLEGES HASZNÁLATBAVÉTELRŐL 
/Felelős műszaki vezető tölti ki/ 

 
 Az építtető neve : 
 
 
 
1. 

 
 Az épület / lakás helye……………………………………………………….……………helység,………kerület 
 
 ……………………………………………………..településrész,………………………..utca………………hsz  
 
 Két lakásos épületnél: az 1. Lakás címe:……hsz……emelet…..ajtó;     a 2. Lakás címe:……hsz……emelet….ajtó 
 Három és annál többlakásos épületben a lakások pontos címét a mellékletben kell megadni 

2.       1 Központi belterület  2. Belterület      3 Külterület 
3.  Az új lakásba költöző előző lakóhelye………………………………………………..helység (kerület) 
 
 
4. 

 Az építtető 
      10 Természetes személy 
      21 Helyi önkormányzati költségvetési szerv      22 Központi költségvetési szerv 
      30 Vállalkozás 
      40 Egyéb (nonprofit szervezet) 

 
5. 

 Az építés célja 
      1 Saját használat      2 Bérbeadás      3 Értékesítés 
      4 Szolgálati használatra átadás      5 Megbízás      

 
 
6. 

 Az építés jellege 
      10 Új épület építése      20 Épület-helyreállítás 
      31 Emeletráépítés         32 Tetőtér-, padlástér-beépítés     33 Toldaléképítés 
      41 Lakássá alakítás      42 Lakás műszaki megosztása      43 Lakásösszevonás 

 
 
7. 

 Az épület rendeltetése 
      11 Egylakásos lakóépület      12 Kétlakásos lakóépület 
      13 Három és annál több lakásos lakóépület      14 Közösségi lakóépület 
      30 Nem lakóépület      40 Nem új épület 

 
8. 

 Az épület formája 
      1 Családi ház      2 Csoportház      3 Többszintes, többlakásos épület 
      4 Lakóparki épület      5 Lakótelepi épület      6 Nem lakóépület 

 
9. 
10 
11 

 Az építés időtartama 
      Az első építési engedély kiadásának éve…………….. 
      A kivitelezés megkezdése……………….év……………………………hónap 
      A kivitelezés befejezése………………….év……………..……………hónap 

 
 
 
12 

 A kivitelező 
      Főtevékenysége építőipari jellegű:              11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 
      12 Szövetkezet      13 Egyéni vállalkozás      14 Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 
      Főtevékenysége nem építőipari jellegű:      21 Jogi személyiségű gazdasági társaság 
      22 Szövetkezet      23 Egyéni vállalkozás      24 Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 
      Egyéb kivitelező:     31 Lakossági házilagos 

 
 
13 

 Az épület / lakás függőleges teherhordó falszerkezete 
      01 Beton falazó elemből készült falszerkezet     02 Tégla falszerkezet   033 Előre gyártott teherhordó vázszerkezet    
      04 Helyszínen készült vázszerkezet     05 Favázszerkezet 06 Vályog falszerkezet 07 Panel falszerkezet 
      08 Hőszigetelt zsaluzatba öntött fal    09 Öntött fal     10 Blokkfal     11 Egyé, éspedig ………………………… 

14  Az épülethez / lakáshoz tartozó gépkocsi tárolók száma…………….férőhely 
 
 
15 

 Az épület / lakás-átlagostól eltérő - felszereltsége 
      1 Klímaberendezés     2 Mesterséges szellőzés      3 Központi porszívó  
      4 Napkollektor      5 Parabolaantenna          6 Komplett kábelszolgáltatás 
      7 Lift      8 Elektronikus vagyonvédelem    9 Automata öntözőberendezés  

 
16 

17 
18 

 Az épület közműellátottsága 
      1 Közüzemi vízzel ellátott      2  Házi vízvezetékkel ellátott 
      1 Közműves csatornahálózatba kapcsolt      2 Házi csatornával ellátott 
      1 Vezetékes gázzal ellátott      2 Tartályos gázzal ellátott      0 Nincs gázellátása 

 Új lakóépület építése esetén (19-31. sor) 
19.  Lakótelek területe…………………………m² 
 
20. 

 A lakóépület szintjei 
      Pince területe……………………….…m² 

 



21. 
22. 
23. 

 Alagsor területe…………………………...m² 
 Földszint területe……………………….…m² 
 Emeletszintek száma………………..…….db 

 

 
24. 

 A lakóépület funkciója 
      1 Kizárólag lakást tartalmaz      2 Nem kizárólag lakást tartalmaz  

 
25. 

 A tetőtér beépítettsége  
      1 Csak padlástér      2 Tetőtér beépítésre műszakilag előkészített      3 Beépített  

 
26. 
 

 A tetőfedés anyaga 
      1 Betoncserép      2 Mázas cserép      3 Mázatlan cserép      4 Bitumenes zsindely  
      5 Mesterséges síkpala      6 Hullámpala      7 Acéllemez      8 Egyéb, éspedig……………………………… 

 
27. 

 A tetőszerkezet formája 
      1 Lapos tető      2 Sátortető      3 Nyeregtető      4 Tagolt      5 Erősen tagolt  

 
28. 
 

 A homlokzati felületképzés anyaga 
      1 Nem készült el      2 Festésre előkészített sima vakolat      3 Kőporos      4 Nemes vakolat 
      5 Hőszigetelő  vakolatrendszer     6 Kerámia, tégla v. kőburkolat      7 Egyéb, éspedig………………………     

 
29. 

 A lakások kényelmét  szolgáló egyéb építmény  
      1 Úszómedence      2 Télikert      3 Egyéb, éspedig……………. 

 
30. 
 
31. 

 Ha az épület lakásainak használatbavétele nem egyszerre történik: 
      Az épület lakásainak száma az építési engedély szerint…………………….db 
 1 Még van használatba nem vett lakás      2 Már nincs több használatba nem vett lakás, mert 
    az épület többi lakását már korábban használatba vették. 

      1.        2.       3.       4.       5.       6-  
 

      A lakás területe, 
           helyiségei                                           szobás lakás 

 
Összesen 

32.  Lakások száma össz. (db)        
33.  Ebből duplakomfortos (db)        
34.  Lakások alapter. össz. (m²)         
35.  Ebből: a szobák alapter. össz. (m²)           
36.  A lakás összes helyisége (db)          
  Ebből:  a szobák száma   
37.                 6,1-12,0 m2 -es (db)        
38.               12,1-17,0 m2 -es (db)        
39.               17,1-25,0 m2 -es (db)        
40.               25 m2  feletti  (db)        
  (36-ból): a főzőhelyiségek száma   
41.                       -4,1 m2 -es  (db)        
42.                   4,1-10 m2 -es  (db)        
43.                   10 m2  feletti  (db)        
44.  (36-ból): Gardróbhelyiség (db)        
45.                Fürdőszoba (db)        
46.                Mosdó, zuhanyozó (db)        
47.                Külön WC-helyiség (db)        
48.                Szauna  (db)        

A lakás fűtési rendszere szerint 
49.  Távfűtés         
50.  Egyedi központi fűtés        
51.  Etázs fűtés         
52.  Helyiség fűtés        

A hő leadás módja szerint 
53.  Légfűtés        
54.  Padlófűtés        
55.  Radiátor        
56.  Konvektor        
57.  Kályha        

A fűtés energiája szerint 
58.  Gáz        
59.  Villany        
60.  Olaj        
61.  Szilárd        
62.  Egyéb        

 



 
 
 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

  
 

A kivitelezés befejezését követő használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a kérelem 
benyújtásakor az alábbi mellékleteket kell csatolni: 

 
 
- kérelem 
- felelős műszaki vezető nyilatkozata 
- közműnyilatkozatok: víz, csatorna, gáz, ELMŰ 
- kéményseprő nyilatkozata   
- illetékbélyeg 
- statisztikai adatlap 
- szakértői vélemény és az ezeket megalapozó dokumentáció (amennyiben készült) 
- geodéziai, geotechnikai szakvélemény (amennyiben készült) 
- szakhatósági állásfoglalás (amennyiben van érdekelt szakhatóság és a szakhatóság állásfoglalása  
   már a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll). 
 
 
A kiviteli terv készítésére kötelezett építtetők esetében: 
 
A szakértői véleményeket és az azokat megalapozó dokumentációkat és a 
közműnyilatkozatokat nyomtatott formában is és elektronikus adathordozón is - PDF 
formátumban - be kell benyújtani a Dokumentációs Központ részére való továbbítás céljából, 
melyet a 277/2008.(XI.24.) Korm. rendelet ír elő.  
 
 
Felhívom építtető figyelmét, hogy a fentiek teljesítése a használatbavételi engedély 
megadásának feltételei közé tartozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


