
 
Lakossági tájékoztató 

 
 (a HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS szabályairól) 

 
 
1.) Milyen esetben, illetve mikor kell a használatbavételi engedély kérelmet benyújtani? 
 
Használatbavételi engedélyezési eljárást kell lefolytatni az építkezés befejezésekor ha  

 
- az érintett épületműemlék, vagy 

 
- ha annak idején az építési engedélyhez a szakhatóság kikötéssel járult hozzá 

 
 

 A használatbavételi engedély 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. 

 
 
 
2.) Mit kell a használatbavételi engedély kérelemhez csatolni? 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
 

 papír alapon vezetett építési napló esetében 
 
- az építési napló összesítő lapját (felelős műszaki vezető nyilatkozat is része) 
- kitöltött statisztikai lapot, 

 
 az eljárási illeték befizetésének igazolását. 
 szakhatóság(ok) eljárási díjának/díjainak befizetés igazolását. 

 
 Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén földmérő által készített 

változási vázrajzot. (A földhivatalnál történő épületfeltüntetéshez kell.)  
 

A kérelemhez mellékelni lehet: 
 

 az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását 

 

 





  

  
         

   
        


          



 



  
          
           


          
 
         
 
       
          


             



          
 

        
 


 


            
          



  



 
 

         
 





  

  
          


 
          
  

  
 

     
 


 



        
            


 

  
            
             
          
 

          
  
  

        

  

        
 

        


        


  


              
          


           
 


    





  



  

 
        

  


        


   
  


 


           

 
         


 
          

 
    

         
         


         
         
         
 

           
      
   
        
          


           
  
          
           
         
          



 





  







