
Ügy típusa: Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás 

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

 

 

Fontos tudnivalók: 

Hatósági ellenőrzés az engedély hatályának lejárta előtt: 

Az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt az ÉTDR legalább kilencven nappal 

automatikus figyelmeztetést küld az építtetőnek. 

Az építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt - az elvi 

keretengedély és a telepítési engedély kivételével - legalább hatvan nappal köteles helyszíni 

szemlét tartani, ha az építtető az 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 50. §  (1) bekezdés 

szerinti időpontig az engedély hatályának meghosszabbítását nem kérte meg. 

Ha az építtető az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetésre kérelmet nem nyújtott be, az 

építésügyi hatóság az engedély hatályának lejárta előtt legalább negyvenöt nappal - 

figyelembe véve az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt megtartott helyszíni 

szemléjén tapasztaltakat - ismételten felhívja az építtető figyelmét az engedély hatályának 

közelgő lejártára és annak jogkövetkezményeire, tájékoztatja az építtetőt az engedély 

hatályának meghosszabbítási lehetőségéről, és arról, hogy az építésügyi jogszabályok 

változtak-e, az építésügyi jogszabály változása milyen módon érinti, vagy akadályozza az 

engedély hatályának meghosszabbítását, ha az építésügyi jogszabályváltozás az engedély 

hatályának meghosszabbítását nem tenné lehetővé, a módosított építési engedély és egyben az 

engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről ad 

tájékoztatást, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban 

van, a használatbavételi engedélyezés feltételeiről ad tájékoztatást. 

Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem: 

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a 

jogerős 

 építési engedély, 

 elvi építési keretengedély, 

 telepítési engedély, 

 bontási engedély 

hatályának meghosszabbítását kérheti. 

 

Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedély 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. 

 

 

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 17.§ (6)-(10) pontokban 

foglaltak: 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási 

illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 

Nem kötelező, de mellékelhető: 

 Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni lehet, ha a 

kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes 

állásfoglalását. 

 

 

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. 

(13) Az 1-12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint. 

 

 

Ügyintézési idő: a 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 52.§ (9) pontban foglaltak szerint: 

Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tíz 

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 Ket. 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 Ket. 70. 

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


§ (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 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. 

 

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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