
Ügy típusa: Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárása 

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

 

 

Fontos tudnivalók: 

A tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú 

ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, 

tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése 

céljából a telken építmény meglétére vagy hiányára, a telken meglévő építmény 

jogszerűségére hatósági bizonyítványt állít ki. 

A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza a kérelmező elérhetőségét, az érintett 

telek címét, helyrajzi számát, és a kérelemtől függően az építmény meglétének vagy 

hiányának tényét. 

Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő 

harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt 

kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet 

szerinti kitöltött adatlapot. 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer ( ÉTDR ) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

Hatósági bizonyítvány kiállítása 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 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 csatolandó dokumentumok a hatósági bizonyítvány fajtájától függenek. 

 Az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

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


 

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

 

1. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás: 

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe 

tartozó hatósági bizonyítvány kiadása 10 000 forint,  
 
 

Ügyintézési idő: a 2004. évi CXL. törvény 83.§ (3) pontban foglaltak szerint: 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől 

számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. 

 

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 

mailto:epites@vecses.hu

