
Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás 

Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

 

Fontos tudnivalók: 

 Bontási engedély alapján végezhető a bontási tevékenység, ha: 

 műemléket érint, 

 helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érint, 

 érinti a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy 

csatlakozó tartószerkezetét. 

 

 

Egyéb esetben - ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles - a bontási tevékenység 

befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának bontás tudomásulvételi  

hatósági bizonyítványt kell kérelmezni, melyet az építésügyi hatóság ad ki. A kérelemhez 

mellékelni kell a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklete szerinti kitöltött 

adatlapot. 

 

 

A bontási engedély iránti kérelmet az építtető vagy meghatalmazottja nyújthatja be az 

építésügyi hatósághoz. A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

elektronikus dokumentációs rendszer ( ÉTDR ) által biztosított elektronikus vagy 

papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani. 

 

Bontási engedély iránti kérelem tartalma: 

 az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, 

 az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az 

elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget, 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben: 

o az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, 6 hónapnál nem régebbi 

szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

o a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét 

vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

o a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, 

az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős 

engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és 

 a kérelmező aláírását. 

 

 



A bontási engedély iránti kérelem elbírálása, a döntés meghozatala: 

 

A bontási engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása 

mellett méri fel, hogy adottak-e a döntés meghozatalának feltételei,  az érintett telken 

megkezdték-e a bontási tevékenységet, a tervezett bontási tevékenység nem veszélyeztetheti-e 

a csatlakozó építmény, építményrész vagy a szomszédos telkeken lévő építmények állapotát. 

A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság a kérelem és 

mellékletei, valamint a helyszíni szemle tapasztalatai alapján vizsgálja, hogy a tervezett 

bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, építészeti, 

örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket, az építmény, építményrész elbontását 

jogszabály vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem tiltja-e, a tervezett bontási tevékenység 

nem veszélyezteti-e a csatlakozó építmény, építményrész, vagy a szomszédos telkeken lévő 

építmények állapotát, a tervezőként megjelölt személy, vállalkozás jogosult-e a kérelemben 

megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció elkészítésére, az építésügyi 

hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre állnak-e és 

tartalmuk megfelel-e a fent említett előírásoknak.  

Ha a bontási kérelem ezen feltételeket megsérti, az építésügyi hatóság a kérelmet határozattal 

elutasítja. 

Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás 

nyilvántartási jelölés nélkül végez bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési 

tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. 

Ha az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén megállapítja, hogy a tervezett bontási 

tevékenységet engedély nélkül megkezdték, a bontási engedély iránti kérelmet elutasítja és 

teljes építménybontás esetén, az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét 

tizenöt napon belül tudomásul veszi és egyidejűleg építésügyi bírságot szab ki, részleges 

építménybontás esetén az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét tizenöt 

napon belül tudomásul veszi és építésügyi bírságot szab ki, a fennmaradt bontási 

tevékenységre - ha annak a feltételei fennállnak - bontási engedélyt ad ki. Az építésügyi 

hatóság ezen döntéseit egybefoglalja. 

A határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély 

tárgyától függően tartalmazza: 

 az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

  a bontási tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, 

  a bontási tevékenység rövid leírását, az építmény rendeltetését, az önálló rendeltetési 

egység számát és rendeltetésének megjelölését, 

  az engedély hatályát, meghosszabbításának módját, feltételeit. 

 

A határozat indokolási része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély 

tárgyától függően tartalmazza: 

 összefoglalóan az elfogadott, figyelembe vett szakértői véleményt, 

 az ügyféli kör megállapításának módját, indokolását. 

 

A határozat tájékoztatást tartalmaz arról, hogy az építésügyi hatósági engedély nem mentesíti 

az építtetőt, a bontási tevékenység megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt 

engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, a bontási 



engedély polgári jogi igényt nem dönt el, a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az 

engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációba milyen módon tekinthet be, 

az építtető a bontási tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható bontási engedély és az 

ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki dokumentáció alapján, 

az engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet, 

tájékoztatást arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az építtetői 

fedezetkezelés hatálya alá tartozik-e, az építtető a bontási tevékenység befejezését követően - 

a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - 

köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt 

bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania, a 

bontási tevékenység befejezését követően harminc napon belül az ingatlan-nyilvántartási 

változás átvezetése, valamint az OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult 

állapotról hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be 

feltölteni, ennek teljesítéséről és az építésügyi hatóság a bontás tényéről a változás átvezetése 

iránt végzéssel megkeresi az első fokú ingatlanügyi hatóságot. 

 

A bontási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető. 

Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell ügyféli minőségben, az értesítettek körének 

feltüntetése mellett, az építtetővel vagy meghatalmazottjával, az építési tevékenységgel 

érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával, azzal, akit az építésügyi hatóság az 

eljárásba ügyfélként bevont, tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett 

telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli 

jogállással nem rendelkezik. 

A jogerős döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával, az építésfelügyeleti 

hatósággal az ÉTDR-en keresztül, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággal, a 

területi vízvédelmi hatósággal, valamint a területi vízügyi hatósággal. 

A bontási engedély jogerőre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerőre emelkedés 

napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki 

dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. 

A bontási engedélyezési eljárás során hozott jogerős döntés a hozzátartozó, engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 

Az építésügyi hatóság - az építtetőnek a bontási engedélykérelembe foglalt erre irányuló 

külön kérelme alapján - a jogerős bontási engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt a jogerőre emelkedés tudomásra 

jutásától számított három napon belül megküldi az építtetőnek vagy meghatalmazottjának a 

kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek megfelelően. 

 

A bontási engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított egy évig 

hatályos. A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a bontási 

engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy a tényleges bontási 

tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől 

számított három éven belül befejezik. 

Az építtetőnek a bontási tevékenység befejezését a befejezéstől számított tizenöt napon belül 

közölnie kell az építésügyi hatósággal, amelyhez a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot 

mellékelni kell. 



Az építésügyi hatóság jogosult a bontási tevékenység elvégzését, a bontási tevékenység 

befejezésének közlésétől, de legkésőbb a bontási engedély hatályának lejártát követő tizenöt 

napon belül helyszíni szemlén ellenőrizni. 

 

 

Formanyomtatványok letölthetők: http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/epitesi_osztaly 

, vagy a www.e-epites.hu weboldalakról. 

 

Csatolandó dokumentumok: a 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (2)-(3) pontokban 

foglaltak: 

A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell 

 az építészeti-műszaki tervező által elkészített az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet III. rész 6. 

pontjában meghatározott tartalmú építészeti-műszaki dokumentációt, valamint 

 az eljárási illeték befizetésének igazolását. 

 a kérelemhez mellékelni lehet nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs 

ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 

o az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett bontási tevékenység 

végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az 

abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozatát, illetve 

o az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó 

nyilatkozatát. 

 

 

Eljárás díja: 1990. évi XCIII. Törvény XV. Mellékletében leírtak szerint: 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. fejezetének 

szabályai szerint kell megfizetni. 

A bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 

10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint. 

 

További információk elérhetők: http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok weboldalon. 

Ügyintézési idő:  a 2004. évi CXL. 33 § (1) bekezdés alapján törvényben  foglaltak                                                                                                  

értelmében  21 nap. 

Az ügyintézési határidőbe a 2004. évi CXL. törvény 33 § (3) bekezdése alapján nem számít 

be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének 

időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 

nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, a hiánypótlásra, illetve a tényállás 

tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő 

idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a 70. § (1) 

bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra 

ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a döntés 

és egyéb irat fordításához szükséges idő, a kérelmező ügyfelet az eljárási költség 

http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/epitesi_osztaly
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http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok


előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő 

idő, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés 

postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, 

továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés 

időtartama. Hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de 

legfeljebb nyolc nap. 

  

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Építési Osztály  Földszint 2. iroda 

Ügyintéző neve, elérhetőségei:   

Vezető: 

Rupp Zoltán    építési osztályvezető (tel.: 06 29 555 250) 

Ügyintézők: 

Kismihályné Juhász Eszter  ügyintéző (tel.: 06 29 555 239) Ecser és Maglód, 

Magyar Béla    ügyintéző (tel.: 06 29 555 239) Üllő, 

Ligetfalvi Péter   ügyintéző (tel.: 06 29 555 214) Vecsés, 

Valkay Dóra    ügyintéző (tel.: 06 29 555 214) Vecsés 

települések közigazgatási területét érintő eljárásokban illetékesek eljárni. 

Központi e-mail cím: epites@vecses.hu 
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