
Lakossági tájékoztató 
 

„EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY” 
 

(a használatbavétel tudomásulvételi eljárás szabályairól) 
 
 
 
1.) Milyen esetben, illetve mikor kell a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet 
benyújtani? 
 
Minden építési engedély köteles munka befejezésekor valamilyen használatbavételi eljárást kell 
lefolytatni. A használatbavétel tudomásul vételi eljárás (gyakorlatban: „egyszerűsített 
használatbavételi engedély”) elegendő a következő esetben: 
 
Ha az építési engedélyezésnél nem kellett szakhatóságot bevonni vagy a szakhatóság az 
építési engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.  
 

 A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető nyújthatja be. A 
kérelmet – a használatbavétel előtt – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, 
építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt kell 
benyújtani. 

 A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú 
formanyomtatványon lehet benyújtani. 

 Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az 
építésügyi hatóság a tudomásulvételt foglalja írásba.  

 
 
 
2.) Mit kell a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez csatolni? 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
 
papír alapon vezetett építési napló esetében 

o az építési napló összesítő lapját (felelős műszaki vezető nyilatkozat is része) 
o kitöltött statisztikai lapot, 

az eljárási illeték befizetésének igazolását. 
 
Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén földmérő által készített változási 
vázrajzot. (A földhivatalnál történő épületfeltüntetéshez kell, amit az építésügyi hatóság 
kezdeményez)  
 

 

 

 

3.) Mennyi az eljárás illetéke? 





  

 






           
  

 
       
 

 
          


         



 
               


   


 



 
         
  

         
         
 


 



   
           
 
  
           
       












  

         


       


        


  
         




 




  
  
 

 
 


          




         
 

              
 

  
       
           
 


