
Ügy típusa: Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 
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Fontos tudnivalók: 

Tudomásulvétellel vehető használatba az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, 

építési tevékenység, ha 

 annak az építési engedélyezési eljárásában a jogszabály szakhatósági közreműködést 

nem ír elő, 

 annak az építési engedélyezési eljárásában bevont szakhatóság az állásfoglalásában az 

engedély megadásához kikötés illetve feltétel nélkül hozzájárult, 

 az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől újabb hatósági 

engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek, és az eltérés amennyiben az 

építési engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés volt, a szakhatósági 

kikötés illetve feltétel nélküli állásfoglalását nem érinti. 

 

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba az 

építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység. 

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető az építmény 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület 

építtető részére történő - az építési naplóban igazolt - visszaadását követően,  az építési 

engedély hatályossága alatt - használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer ( ÉTDR ) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az 

építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba. 

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az 

épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. 

Az építmény - ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező - építése, bővítése esetén a 

használatbavétel tudomásulvételi kérelem előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali 

záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt 

változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni. 

Aváltozási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi eljárásának 

lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha a 312/2012. 

(XI.8.) Kormányrendelet  54. § (2) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az 

építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő 

megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a 

változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. 

A tudomásulvételi eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy az építési 

tevékenységet az építési, módosított építési engedélynek és az ahhoz tartozó engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-e el, a 

tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e, az építmény az építési 

engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas 

állapotban van-e, az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt 



követelményeknek megfelel-e, az építési naplóban rendelkezésre áll-e az Épkiv. 14. §-a 

szerinti nyilatkozat, az építési munkaterület építtető részére történő visszaadása megtörtént-e, 

 a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az 

ott megjelölt határnapot követően energetikai tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál 

kedvezőbb energiaigényű épületként épült meg. 

A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését 

követően ha az építtető a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  54. § (2) bekezdésben előírtak 

szerint teljesítette a vázrajz feltöltését, a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg,  ha 

az építtető a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  54. § (3) bekezdésben foglaltak szerint 

teljesítette kötelezettségét e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő 

tájékoztatás érdekében az építésügyi hatóság végzéssel, annak papír alapon történő 

megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi 

hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén tisztázza a tényállást, ha a kérelem elbírálásához 

szükséges információk, adatok és dokumentumok nem állnak a rendelkezésére. 

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a 

használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát 

megtiltja, ha a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet  54. § (9) bekezdésben meghatározott mellékleteket nem csatolták, az 

OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az 

építmény, építményrész nem felel meg, megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá 

tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az 

eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött, a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 19. § (4) 

bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően nem közel 

nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39. § 

(8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja 

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott követelményeknek való megfelelést, az építési napló a 312/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet  54. § (3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel meg. 

Ha az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  54. § (6) bekezdés szerinti 

határidőben a használatbavételt nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul 

veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető. 

A használatbavétel 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  54. § (7) bekezdés szerinti 

tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében 

a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet  54. § (6) bekezdés szerinti határidőben meghozott 

érdemi döntésnek kell tekinteni. 

A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az 

építésügyi hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére 

kötelezze az építtetőt. 

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra 

felhívást nem bocsát ki. 

 

A használatbavétel megtiltásáról szóló határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) 

bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza 

 az ÉTDR ügy- és iratazonosítót, 

 az építési engedély számát, keltét, 



 az eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett - a használat megtiltására 

vonatkozó kötelezést. 

 

A használatbavétel megtiltásáról szóló határozat 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 a hatósággal, amely az építési engedélyezési eljárásban 

részt vett. 

 

Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 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 kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 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  39. § (8) bekezdés a) és 

c)-d) pontjában foglaltak: 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 papír alapon vezetett építési napló esetében, 

o az építési napló összesítő lapját, 

o kitöltött statisztikai lapot, 

 az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, 

 meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület 

hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való 

megfelelést igazoló épületenergetikai számítást. 

 

 

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. 

Használatba vétel tudomásul vétele 10 000 Ft. 

 

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


Ügyintézési idő:  a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (7) bekezdés alapján törvényben  

foglaltak értelmében  15 nap. 

 

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

 

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 

 

http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
mailto:epites@vecses.hu

