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31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

eljárások szabályairól

Közlönyállapotban hatályos szöveg

AKormány az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3.,
17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint

a 42. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsá-
gi hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MKEHr.) 13. § (2) bekezdés a)-k) pontjá-
ban meghatározott sajátos építmények (a továbbiakban: sa-
játos építmények) építésügyi hatósági eljárásaira és az azok
lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi
követelményeire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:

1. autógáz-töltőhely: az autógázzal üzemelő jármű számá-
ra biztonságos töltés céljára kialakított terület;

2. energetikai építmény: ipari és mezőgazdasági célú
hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó energeti-
kai berendezés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül
szolgáló sajátos építmény az energetikai berendezéssel
együtt;

3. építésügyi hatóság: az MKEHr. 13. § (1) bekezdésében
kijelölt hatóság;

4. érzékeny szerkezetű építmény: olyan építmény, mely a
bontás során állékonyságát veszti, melynek bontásakor
életveszély léphet fel;

5. gáztároló létesítmény: a veszélyes anyagnak minősü-
lő gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek

nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási
célú tároló létesítmény, beleértve a kapcsolódó csőveze-
tékeket és műtárgyakat;

6. hatásterület: hatásterületként meghatározott földrajzi te-
rület, ideértve a szakhatóság által megállapított hatásterü-
letet is;

7. hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény a
hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeivel: a távhő-
szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó hő-
távvezeték és építményei, beleértve a hőtermelő, hőszol-
gáltató létesítményből a hőhordozó közeget (gőzt, mele-
gített vizet) szállító csővezetéket, csővezeték hálózatot a
tartószerkezeteivel, építményeivel;

8. hőtermelő-hőszolgáltató létesítmény: 50 kVA-nál na-
gyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hő-
termelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5
MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszol-
gáltatási berendezés – ideértve a fűtőművet is – védelmét
közvetlenül szolgáló sajátos építmény a hőtermelési, hő-
szolgáltatási berendezéssel együtt;

9. közforgalmú autógáz-töltőállomás: kereskedelmi ren-
deltetésű, üzemanyagellátás-szolgáltatási célból létesí-
tett, a belső égésűmotorok gázüzemanyag tartályának töl-
tésére szolgáló sajátos építmény, amely magában foglalja
az autógáz kimérő szerkezetet, a gázüzemanyag-tárolót,
a töltőhelyet, a gázüzemanyagot szállító tartályautó le-
fejtőhelyet, az ideiglenes parkolásra szolgáló helyet és a
működtetéshez szükséges egyéb építményt, műtárgyat az
utak kivételével;

10. közforgalmú üzemanyag-töltőállomás: kereskedelmi
rendeltetésű, üzemanyagellátás-szolgáltatási célból léte-
sített, gépjárművek és munkagépek üzemanyag tartálya-
iba, illetve szállítóedényekbe történő üzemanyag töltésé-
re, kenőanyag tárolására és kiszolgálására szolgáló sajá-
tos építmény, amely magában foglalja az üzemanyag tá-
rolására, töltésére szolgáló létesítményt, kezelőhelyet, és
az azokkal szorosan összefüggő rendeltetésű építménye-
ket, műtárgyakat az utak kivételével;

11. nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezete: a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló
kormányrendeletben meghatározott biztonsági övezet,
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biztonsági távolság, védőtávolság, telepítési távolság, el-
helyezési távolság;

12. nyomástartó rendszerek építményei: a nyomástartó be-
rendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét
közvetlenül szolgáló sajátos építmény a nyomástartó be-
rendezéssel, rendszerrel együtt;

13. terményszárító: mezőgazdasági termény tisztítása
vagy szárítása céljából létesített, helyhez kötött szárító-
berendezés az elhelyezésére szolgáló építménnyel, a mű-
ködéséhez közvetlenül kapcsolódó technológiai és tároló
berendezésekkel, a terménytisztító, magszállító rendszer,
porleválasztó, tároló, siló, tranzittartály együtt;

14. veszélyes folyadékok, olvadékok tároló létesítménye:
az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szó-
ló miniszteri rendeletben meghatározott, nyomástartó
edénynek nem minősülő, helyhez kötött, az éghető, a
gyújtó hatású, a maró és a mérgező folyadékok- és olvadé-
kok tárolására szolgáló tárolótartályok elhelyezését vagy
védelmét közvetlenül szolgáló sajátos építmény a tároló-
tartályokkal együtt.

3. Az építésügyi hatósági eljárások
3. § A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység vég-
zéséhez – kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában
– az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges.

4. § Az építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,
b) használatbavételi engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) bontási engedélyezési,
e) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedé-
lyezési,

f) jogutódlás tudomásulvételi,
g) használatbavételi tudomásulvételi,
h) szakhatósági,
i) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékeny-
ség tudomásulvételi,

j) építési engedély módosítási, valamint
k) kötelezési
eljárásokat folytat.

5. § Az építésügyi hatósági eljáráshoz nem kötött építmény,
építési tevékenység építőipari kivitelezési tevékenysége
akkor folytatható, ha

a) az építésügyi jogszabályok, ideértve a helyi építési sza-
bályzatot, településszerkezeti tervet, az országos telepü-
lésrendezési és építési követelmények előírásait, valamint

b) az építőipari kivitelezési tevékenységet érintő más ha-
tósági előírásokat
megtartják.

4. Az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem

6. § (1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az
építtető az 1. melléklet szerinti adattartalmú, erre a cél-
ra rendszeresített formanyomtatványon – a kérelem tartal-
mából következő, speciális eltérésekkel – írásban terjeszt-
heti elő az építésügyi hatósághoz. A kérelemhez csatolni
kell:
a) a tervezett építési tevékenységnek a VI. Fejezetben
meghatározott tartalmú tervdokumentációját két pél-
dányban, és – az előzetes szakhatósági állásfoglalást ki-
adó szakhatóság kivételével – az érintett szakhatóságok
számától függően további egy-egy példányban,

b) az igazgatási szolgáltatatási díj befizetésének igazolá-
sát.

(2) Az eljárásban közreműködő szakhatóság megkeresésé-
hez a kérelem tartalmától függően a 2. mellékletben meg-
határozott műszaki dokumentációt is csatolni kell, ha a
kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfogla-
lás nem áll rendelkezésre.

(3) A kérelemhez mellékelni lehet a következőket:
a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügy-
ben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a
hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt műszaki
dokumentációt,

b) a 10. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve
az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezé-
si jogról lemondó nyilatkozatát.

5. Az építésügyi hatóság eljárásában
közreműködő szakhatóságok kijelölése és

közreműködése, valamint a közmű-, közút- és
vasút üzemeltetők kijelölése

7. § (1) AKormány a sajátos építményekkel kapcsolatos el-
ső és másodfokú hatósági engedélyezési eljárásokban a 3.
mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén
és szakkérdésben a 3. mellékletben meghatározott ható-
ságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2) Ha az építtető előzetes szakhatósági állásfoglalást kér,
a szakhatóság a kérelem mellékleteként becsatolt műsza-
ki dokumentáció egy példányát az állásfoglalásával meg-
egyező azonosítószámmal, keltezéssel, aláírással és bé-
lyegzőlenyomattal látja el, és azt a szakhatósági állás-
foglalásával együtt megküldi az építtetőnek. Az előze-
tes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez a műsza-
ki dokumentációt két példányban kell benyújtani.

(3) Az építésügyi hatóság az építtető által a kérelemhez
csatolt előzetes szakhatósági állásfoglalást legfeljebb az
előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásától számított
egy évig elfogadja, ha a hozzá és a szakhatósághoz be-
nyújtott kérelem és műszaki dokumentáció tartalma azo-
nos, és a szakhatóság a (2) bekezdésben foglaltak szerint
a műszaki dokumentációt záradékolta.
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(4) Az építésügyi engedélyezési eljárásokban érintettsé-
gektől függően a 4. mellékletben meghatározott közmű-
vek, kezelők és üzemeltetők hozzájárulásokról nyilatkoz-
nak. A közművek, kezelők és üzemeltetők nyilatkozatát
az engedélyes vagy megbízása alapján a tervező köteles
beszerezni és a kérelemhez csatolni.

8. § (1) A 3. mellékletben foglalt táblázat 7. és 9. sora sze-
rinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti ha-
tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meg-
határozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatá-
sát szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöb-
értéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre meg-
állapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez csatolni kell
a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló
– a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.

(2) Az építésügyi hatóság az eljárást felfüggeszti, ha az el-
járásban a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állás-
foglalásában megállapította, hogy a tevékenység várha-
tó környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró kör-
nyezetvédelmi hatóság megnevezését, valamint állásfog-
lalása rendelkező részét és indokolását. Amennyiben az
építésügyi eljárás felfüggesztését követően a környezet-
védelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljárás alap-
ján megállapítja, hogy a környezetvédelmi engedély nem
adható ki, akkor az építésügyi hatóság az eljárása folyta-
tása során elutasítja az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelmet.

(3) Az építésügyi hatóság – annak jogerőre emelkedésére
tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot,
valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést, amit
olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként el-
járó környezetvédelmi hatóság a tevékenység következté-
ben várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

6. Az építésügyi hatósági engedély időbeli
hatálya

9. § (1) A jogerős használatbavételi – beleértve a részleges
használatbavételi engedélyt is – és a fennmaradási enge-
dély határozatlan ideig hatályos.

(2) Az építési engedély a jogerőssé válás napjától három
évig hatályos, kivéve ha
a) a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a 4. §
e) pontja szerinti eljárást és az építésügyi hatóság azt
meghosszabbította,

b) az építési tevékenységet a hatályossága alatt megkezd-
ték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt
éven belül az építmény használatbavételi engedély meg-
adására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkal-
massá válik.

(3) A bontási engedély a jogerőssé válás napjától számított
két évig hatályos.

7. Egyéb közös eljárási szabályok
10. § (1) Több építésügyi hatóság illetékességi területét

érintő sajátos építmény engedélyezési ügyében az első fo-
kon eljáró építésügyi hatóságot a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal jelöli ki.

(2) Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásának az
ügyintézés határideje harminc nap.

(3) Az építésügyi hatóságnak az építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárásban hozott érdemi döntését a döntés hir-
detményi úton történő közlésének szabályai szerint a ha-
tásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján is ki kell
függeszteni.

(4) Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építte-
tő benyújtotta az ügyben érintett összes ügyfélnek a ké-
relmezett építési tevékenység végzéséhez történő, a terv-
dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal
egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejűmagánokirat-
ba foglalt nyilatkozatát.

(5) A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetén túl, de 30 km-es körzetében veszé-
lyes létesítmények és tevékenységek építésügyi hatósági
engedélyezése esetén az engedélyezésre hatáskörrel ren-
delkező hatóság az eljárás megindításáról tájékoztatja az
Országos Atomenergia Hivatalt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban az Országos Atom-
energia Hivatal ügyfélnek minősül.

II. FEJEZET
AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

8. Az építési engedélyezési eljárás
11. § (1) Építési tevékenység – az 5. mellékletben felsorol-

tak kivételével- az építésügyi hatóság építési engedélye
alapján végezhető.

(2) Az építési engedélyt – a (3) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – az elvégezni kívánt építési tevékenység egé-
szére kell kérni.

(3) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés eseté-
ben az egyes szakaszokban megépítendő sajátos építmé-
nyekre szakaszonként külön-külön is lehet építési enge-
délyt kérni.

(4) A sajátos építményekkel kapcsolatos műszaki bizton-
sági szabályzatban előírt követelményektől eltérő műsza-
ki megoldásra irányuló kérelmet az építési engedély iránti
kérelemmel együtt kell előterjeszteni.

12. § (1) Az építési engedély iránti kérelemhez a 6. § (1)
bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:
a) a környezetvédelmi hatóság
aa) jogerős környezetvédelmi vagy egységes környezet-
használati engedélyét, több megvalósulási szakaszra
bontott építkezés esetében az összes szakaszra együtte-
sen, vagy
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ab) előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatát,
amely szerint az építkezéssel kapcsolatban nem felté-
telezhető jelentős környezeti hatás – kivéve, ha a ké-
relmező rendelkezik egységes környezethasználati en-
gedéllyel -,

b) termőföldön megvalósítandó sajátos építmény eseté-
ben az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld más célú
hasznosításának engedélyezéséről vagy amás célú hasz-
nosítás folytatásához való hozzájárulásáról szóló jog-
erős határozatát,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédel-
mi engedélyét a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrende-
letben meghatározott határértéket elérő veszélyes anya-
gokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglal-
kozó létesítmény építése esetében.

(2) A biogáz- és komposztáló üzemek létesítését a kör-
nyezetvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti és közegész-
ségügyi szakhatósági hozzájárulás mellett engedélyezi az
építésügyi hatóság a nem emberi fogyasztásra szánt álla-
ti eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendelettel (a
továbbiakban: VM rendelet) összhangban.

13. § (1) Az építési engedélynek a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekez-
désében foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) az engedélyezett építési tevékenység feltételeit,
b) tájékoztatást arról, hogy
ba) az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az
egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kö-
telezettsége alól,

bb) az építtetőt a tervezett építőipari kivitelezési tevé-
kenységmegkezdésével kapcsolatbanmilyen kötelezett-
ség terheli, és

bc) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kor-
mányrendeletben (a továbbiakban: Épkiv.) meghatá-
rozottak szerint az építőipari kivitelezési tevékenység
folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése
kötelező-e,

c) az engedély hatályát, meghosszabbításának lehetősé-
geit és feltételeit,

d) a sajátos építmény helyét, helyrajzi számát, megneve-
zését és rendeltetését,

e) az építési tevékenységgel érintett ingatlanok címét és
helyrajzi számát, és

f) az esetleges próbaüzemre vonatkozó feltételeket.
(2) A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz
a) figyelmeztetést arra, hogy az építtető építési tevékeny-
séget csak a jogerős építési engedély és az ahhoz tartozó
– engedélyezési záradékkal ellátott – tervdokumentáció
alapján, az engedély hatályának időtartama alatt, továb-
bá a saját felelősségére és veszélyére végezhet,

b) figyelmeztetést arra, hogy az építési engedély polgári
jogi igényt nem dönt el,

c) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a létrehozott
építmény csak használatbavételi engedély kiadását vagy
tudomásulvételt követően használható,

d) tájékoztatást arról, hogy a jogorvoslatra nyitva álló idő
alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező tervdoku-
mentációba milyen módon tekinthet be.

14. § (1) Az építési engedély iránti kérelemben hozott dön-
tést írásban kell közölni.

(2) Az érdemi döntést közölni kell
a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltünteté-
se mellett

aa) az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
ab) az építési tevékenységgel érintett telek, építmény,
építményrész tulajdonosával,

ac) azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfél-
ként bevont,

ad) a szakhatóságok által megállapított ügyféli körrel,
b) tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel
érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem
rendelkezik,

c) azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági ál-
lásfoglalást adott.

(3) A jogerős döntést közölni kell
a) az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
b) az építésfelügyeleti hatósággal,
c) az illetékes környezetvédelmi hatósággal, ha az építési
engedélyezési eljárás környezetvédelmi vagy egységes
környezethasználati engedély köteles építményre vonat-
kozott,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi
felügyelőségével, ha az építési tevékenységgel érintett
építmény azbesztet tartalmaz,

e) mindazokkal, akiknek értesítését jogszabály előírja.
(4) Az építési engedélyezési eljárás során hozott jogerős
döntés a hozzátartozó, engedélyezési záradékkal ellátott
tervdokumentációban foglaltakkal együtt hatályos.

15. § Az építtető csak a jogerős építési engedély és az ah-
hoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – tervdoku-
mentáció alapján, az engedély hatályának időtartama alatt
végezheti az engedélyköteles építési tevékenységet.

16. § (1) Ha az építésügyi hatóság az építési engedélyt meg-
adja, a jogerőre emelkedés időpontjának tudomásra jutá-
sától számított nyolc napon belül az engedélyezésre be-
nyújtott tervdokumentáció egy záradékolt példányát az
irattárában helyezi el, egy példányát az építtetőnek meg-
küldi.

(2) Amennyiben az építésügyi hatóság nem adja meg az
építésügyi engedélyt, akkor az építésügyi eljárás jogerős
lezárását követő nyolc napon belül a tervdokumentáció
példányait – az irattárba helyezendő példány kivételével
– az építtetőnek megküldi.
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9. A használatbavételi engedélyezési eljárás
17. § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelmet az

építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterü-
let építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadá-
sát követően, az építési engedély időbeli hatálya alatt – a
használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatóság-
hoz.

(2) Használatbavételi engedély alapján vehető használatba
a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett
építmény, építményrész, ha annak használatbavételi en-
gedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.

(3) Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi enge-
délyezési eljárásba,
a) ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a
szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá,
vagy

b) ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett
tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfogla-
lásának tartalmát érinti.

(4) A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy
időben a fennmaradási engedélyre irányuló kérelem is
előterjeszthető.

(5) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés eseté-
ben az építési engedély szerinti egyes megvalósulási sza-
kaszokban megépített sajátos építményekre vagy a ren-
deltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban al-
kalmas sajátos építményrészekre önállóan is lehet hasz-
nálatbavételi engedélyt kérelmezni.

(6) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez – a 6. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően –
annak tartalmától függően mellékelni kell a papír alapon
vezetett építési napló esetében az Épkiv.-ben meghatáro-
zott építési napló összesítő lapját.

18. § Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt
megadja, ha

a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tar-
tozó engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációnak,
továbbá az engedélyezett eltérésnek megfelelően végez-
ték el, és

b) a sajátos építmény az építési engedélybenmegjelölt ren-
deltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkal-
mas állapotban van.

19. § A használatbavételi engedélynek tartalmaznia kell:

a) az építési engedély számát és keltét,
b) a sajátos építmény helyének, helyrajzi számának és ren-
deltetésének megjelölését, megállapítva a használat főbb
műszaki, biztonsági jellemzőit,

c) esetlegesen az érintett idegen ingatlanokra vonatkozó
korlátozásokat, tilalmakat,

d) a használatbavétel hatósági feltételeit,

e) a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hi-
bák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges
további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést ha-
táridő tűzésével,

f) ha a sajátos építmény megépítése révén az ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást
eredményez, figyelmeztetést arra, hogy a használatbavé-
teli engedély közlését követően az építtető köteles – az
ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából – a megvalósult
állapotról változási vázrajzot és mellékleteit az ingatlan-
ügyi hatósághoz benyújtani.

20. § A még befejezetlen sajátos építmény rendeltetésszerű
és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy
a 19. § e) pontjában meghatározott esetben részleges hasz-
nálatbavételi engedély adható.

10. A fennmaradási engedélyezési eljárás
21. § (1) A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljá-

rásban az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel az építési
és a használatbavételi engedélyezési eljárásra vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

(2) Ha a sajátos építményt vagy annak részét építési enge-
dély nélkül vagy az építési engedélyben foglaltaktól el-
térő módon létesítették, az építésügyi hatóság arra – az
építtető vagy az ingatlantulajdonos kérelme alapján – épí-
tésügyi bírság kiszabása mellett fennmaradási engedélyt
adhat, ha a jogszabályban, vagy az építési engedélyben
előírt követelmények megteremthetők.

(3) Nem lehet építésügyi bírságot kiszabni, ha a fellebbe-
zésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánított építési
engedélyt megsemmisítették, vagy azt a bíróság hatályon
kívül helyezte.

22. § A fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolt
helyszínrajzon és műszaki tervdokumentációban a tényle-
ges – még befejezetlen sajátos építmény vagy sajátos épít-
ményrész esetében pedig a további tervezett – állapotot is
ábrázolni kell.

23. § (1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt
megadja, ha a megépített sajátos építmény vagy sajátos
építményrész megfelel vagy átalakítással megfeleltethető
a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A sajátos
építményrészre vonatkozó fennmaradási engedélyben az
építésügyi hatóságnak rendelkeznie kell az építmény be-
fejezésére vonatkozó építési tevékenység végzéséről, an-
nak feltételeiről is.

(2) A fennmaradási engedély egyben a sajátos építményre
vonatkozó használatbavételi engedély is, ha ennek feltéte-
lei fennállnak. Továbbépítés esetében a továbbépített sa-
játos építményrész csak használatbavételi engedély alap-
ján vehető használatba és üzemeltethető.

(3) A fennmaradási engedély iránti kérelem elutasítása
esetén rendelkezni kell a sajátos építmény bontásáról
vagy műszaki felszámolásáról, valamint az eredeti álla-
pot lehetőség szerinti helyreállításáról.
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11. Bontási engedélyezési eljárás
24. § (1) Bontási tevékenység – az 5. mellékletben felsorol-

tak kivételével – az építésügyi hatóság bontási engedélye
alapján végezhető.

(2) A sajátos építmény bontására vonatkozó engedélyezési
eljárása sajátos építmény tulajdonosának kérelmére indul.

(3) A bontási engedély sajátos építményrészre is kérhető.
(4) Új sajátos építmény építése esetén a bontási és építési
engedélyezési eljárás egy eljárás keretében is lefolytatha-
tó.

25. § A sajátos építmény bontására irányuló kérelemhez a 6.
§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:

a) a bontási technológia leírását,
b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó
helyszínrajzot.

26. § A bontási engedélynek a Ket. 72. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a bontásra kerülő sajátos építmény megjelölését,
b) a környezet megfelelő helyreállításának főbb paraméte-
reit és

c) az engedélytől eltérő végrehajtás szankcionálási lehető-
ségére való figyelemfelhívást.

12. Építési engedélytől eltérés, az építési
engedély módosítása

27. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyben és az ahhoz
tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentá-
cióban foglaltaktól való eltéréshez az építésügyi hatóság
engedélye szükséges, ha az eltérés
a) megváltoztatja a sajátos építmény rendeltetési célra
való alkalmasságát, vagy biztonsági szintjét kedvezőt-
lenül befolyásolja,

b) megváltoztatja a sajátos építmény befogadó vagy tel-
jesítő képességét vagy geometriai paramétereit, vagy

c) megváltoztatja a sajátos építmény tartószerkezeti
rendszerét.

(2) Az építési engedélymódosítása iránti kérelemhez a 6. §
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakon és a 6. § (2) bekez-
désében foglaltakon túlmenően az eltérés jellegétől füg-
gően
a) a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított
helyszínrajzot,

b) módosított műszaki tervrészletet, és
c) a műszaki leírás változása esetén módosított műszaki
leírást
kell mellékelni a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pél-
dányban.

(3) Az építésügyi hatóság teljes körű tervdokumentáció el-
készítésére kötelezheti az építtetőt, ha a tervezett módo-
sítás az engedélyezett tervdokumentáció több részletére
terjed ki.

III. FEJEZET
AZ EGYES ÉPÍTÉSÜGYI

HATÓSÁGI TUDOMÁSULVÉTELI
ELJÁRÁSOK

13. Jogutódlás tudomásulvétele
28. § (1) Az építésügyi hatóság – a használatbavételi és a

fennmaradási engedélyezési eljárás kivételével – az en-
gedélyek és kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról
végzésben dönt.

(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését
közli az építésfelügyeleti hatósággal.

14. Használatbavétel tudomásulvétele
29. § (1) Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudo-

másulvételi eljárásával vehető használatba – a 17. § (1) és
(2) bekezdése szerint használatbavételi engedélyhez kö-
tött építmények kivételével – az építési engedélyhez kö-
tött építmény, építményrész, építési tevékenység.

(2) A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérel-
met a 6. melléklet szerinti adattartalommal az építtető

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos haszná-
latra alkalmassá válásakor,

b) az építési munkaterület építtető részére történő az épí-
tési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően,

c) az építési engedély hatályossága alatt – használatbavé-
tel előtt -
nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi ható-
ság vizsgálja, hogy a (2) bekezdés b) pontja szerinti jegy-
zőkönyv az építési naplóban rendelkezésre áll-e.

(4) Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén tisztázza a
tényállást, ha a kérelem elbírálásához szükséges informá-
ciók, adatok és dokumentumok nem állnak a rendelkezé-
sére.

(5) Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától szá-
mított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvéte-
lét megtagadja és az építmény, építményrész használatát
megtiltja, ha

a) a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kére-
lemhez a (12) bekezdésbenmeghatározott mellékleteket
nem csatolták,

b) a rendeltetésszerű és biztonságos használat követel-
ményeinek az építmény, építményrész nem felel meg,
vagy

c) megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá
tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumen-
tációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági enge-
délyhez kötött.
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(6) Az építésügyi hatóság – az (5) és a (7) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – a használatbavételt hall-
gatással tudomásul veszi, egyidejűleg határidő megjelö-
lésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére
kötelezi az építtetőt.

(7) Az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejét
legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbítja, ha az eljá-
rásbanmegállapítja, hogy a (2) bekezdés b) pontja szerin-
ti jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre
és erről az építtetőt értesíti.

(8) Ha a (7) bekezdésben meghatározott idő alatt az építési
naplóban a jegyzőkönyv továbbra sem áll rendelkezésre,
és a használatbavétel e rendelet szerinti egyéb feltételei
teljesültek, a határidő leteltével az építésügyi hatóság a
használatbavételt hallgatással tudomásul veszi.

(9) Ha az elektronikus építési naplóban a (2) bekezdés b)
pontja szerinti jegyzőkönyv a (7) bekezdés szerinti ha-
táridő lejártáig rendelkezésre áll, az építésügyi hatóság a
használatbavételt a jegyzőkönyvnek az építésügyi ható-
ság tudomására jutásától számított öt nap elteltével hall-
gatással tudomásul veszi.

(10) Az építésügyi hatóság a tudomásulvételi eljárás ügy-
intézési határidejének (7) bekezdés szerinti meghosszab-
bításáról a használatbavétel tudomásulvételi eljárás meg-
indulásától számított tíz napon belül végzésben dönt.

(11) Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás meg-
indításáról értesítést és – az igazgatási szolgáltatási díj
előzetes megfizetése elmaradásának esetét kivéve – hi-
ánypótlásra felhívást nem bocsát ki, és a szakhatóságot
nem keresi meg.

(12) A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kére-
lemhez az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének iga-
zolását kell mellékelni.

(13) A használatbavétel megtiltásáról szóló határozat ren-
delkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon
kívül tartalmazza
a) az építési engedély számát, keltét,
b) - az eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése
mellett – a használat megtiltására vonatkozó kötelezést.

(14) A (13) bekezdés szerinti határozatot írásban kell kö-
zölni
a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltünteté-
se mellett

aa) az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
ab) az építési tevékenységgel érintett telek, építmény,
építményrész tulajdonosával,

b) azzal a hatósággal, amely az építési engedélyezési el-
járásban részt vett.

15. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység
tudomásulvétele

30. § (1) Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása
érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet következté-
ben végzett, az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Étv.) 48. § (2) bekezdése szerint jogszerűtlen építési te-
vékenységgel
a) megvalósult építmény, építményrész, építményszer-
kezet, építési tevékenység fennmaradását,

b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbon-
tását,

c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek, épít-
ményszerkezetek jogszerűtlen építési tevékenységgel
történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy rész-
leges elbontása esetén a megvalósult építmény, épít-
ményrész, építményszerkezet fennmaradását
az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem
ismert, a tulajdonos kérelmére – ha az elvégzett építési
tevékenység az előírásoknak megfelel – építésügyi bír-
ság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul
veszi.

(2) A tudomásulvételi eljárásra a fennmaradási engedélye-
zési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárásmegin-
dításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást nem bocsát
ki, a szakhatóságot nem keresi meg.

(4) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kére-
lemben az eljárás megindulásától számított tizenöt napon
belül az előírt feltételek fennállása esetén
a) az elutasításról határozatban dönt, vagy
b) a szabálytalanságot- bírság kiszabásának
mellőzésével- hallgatással tudomásul veszi.

IV. FEJEZET
AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSA

31. § (1) Az építésügyi hatóság kérelemre előzetes szakha-
tósági állásfoglalást ad. A szakhatósági állásfoglalás leg-
feljebb hat hónapig érvényes.

(2) Az építésügyi hatóság szakhatóságként történő közre-
működése során
a) helyszíni szemlét tart,
b) megvizsgálja a sajátos építményfajtára vonatkozó épí-
tésügyi követelményekben előírtakat.

V. FEJEZET
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

SZABÁLYAI
16. Az építésügyi hatósági ellenőrzés szabályai
32. § Az építésügyi hatóság az építési, a bontási, a haszná-
latbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárási ügyek-
ben építésügyi hatósági hatáskörében az engedélyhez kö-
tött, az építéssel összefüggő tevékenység végzésével kap-
csolatosan a Ket.-ben meghatározottakon túl ellenőrizheti
az építési naplót.
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17. Építésügyi kötelezési eljárás
33. § (1) Az építésügyi hatóság az érintett telek vagy épít-

mény, építményrész tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett
szabálytalan tevékenységet nem a telek vagy az építmény,
építményrész tulajdonosa végezte, az építtetőt vagy az
építési tevékenység végzőjét kell kötelezni.

(2) Több személy együttes kötelezése esetén,
a) ha a kötelezettség teljesítése osztható, az egyes kö-
telezettek részkötelezettségeit – a polgári jog szabályai
szerint- külön-külön kell meghatározni,

b) ha a kötelezettség teljesítése oszthatatlan, a kötelezés
egyetemleges.

(3) A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési tevé-
kenységek és az ezzel kapcsolatos cselekmények elvég-
zése ütemekre és szakaszokra bontva is előírható.

(4) A kötelezettség teljesítésének határidejét – azonnali
beavatkozást igénylő veszélyhelyzet esetének kivételével
– az összes körülmény figyelembevételével kell megálla-
pítani.

18. Építésügyi bírság megfizetése
34. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes sza-
bályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bírsá-
got az építtető a jogerős határozatban megjelölt fizetési
számlára fizeti meg.

VI. FEJEZET
TERVDOKUMENTÁCIÓ

19. A műszaki tervdokumentáció szabályai
35. § A tervezett építési tevékenységműszaki tervdokumen-
tációját a tervezett sajátos építmény helyének, környezeté-
nek, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jelle-
gének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljá-
rásjellegének megfelelő tartalommal és részletezettséggel,
magyar nyelven kell összeállítani.

36. § A műszaki tervdokumentációban az építési szakmai
követelmények teljesítését a vonatkozó szabványok alkal-
mazása hiányában azokkal legalább egyenértékű műszaki
megoldás alkalmazásával kell igazolni.

37. § (1) A műszaki tervdokumentációt aláíró-címlappal,
tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A cím-
lap az engedélyezés tárgyát képező építési tevékenység
megnevezésén túl tartalmazza az építtető nevét vagy
megnevezését és a tervező nevét. Az aláírólap tartalmaz-
za a tervezésben részt vett minden tervező nevét, a ter-
vezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű eredeti
aláírását. A dokumentáció tartalmát a tervező együtt és
dokumentumrészenként is hitelesítheti.

(2) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:
a) a tervezett építési tevékenység megnevezését, az épít-
mény rendeltetését,

b) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és
helyrajzi számát,

c) az adott tervrajz megnevezését és méretarányát önálló
ábránként,

d) a tervező vagy tervezők nevét, tervezői jogosultságát
és aláírását,

e) a tervlap elkészítésének időpontját, és
f) az építésügyi hatósági engedélyt kérelmező nevét.

38. § (1) A műszaki tervdokumentáció tervrészei:
a) a sajátos építmény általános műszaki leírása,
b) a terület-előkészítési munkák műszaki tervei,
c) a sajátos építményt egészében, a hatásterülettel érin-
tett ingatlanokat részben vagy egészben tartalmazó, az
ingatlanügyi hatóság által hitelesített, 3 hónapnál nem
régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat,

d) az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koor-
dináta hálóval ellátott helyszínrajz,

e) alaprajz a tervezett építmény valamennyi eltérő szint-
jéről, a méretaránynak megfelelő műszaki tartalommal,

f) metszetrajz a megértéshez szükséges számú, de leg-
alább két egymással szöget bezáró módon felvett met-
szettel,

g) homlokzati tervek az építmény minden nézetéről,
h) a technológiai berendezések tervei és tervrajzai,
i) a közlekedés, a közművek, az energiaátvitel, az adat-
átviteli és kommunikációs rendszer hálózata, valamint
ezek kapcsolatainak tervei,

j) a műszaki biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédel-
mi és a környezetvédelmi előírások érvényesítésének is-
mertetése, a sajátos építmény környezetbe illeszkedésé-
nek módja, és

k) a tervezett próbaüzem tervei, a próbaüzem szükséges-
ségének indokolása.

(2) Az általános műszaki leírásnak tartalmaznia kell a sa-
játos építmény főbb adatait és rendeltetését, a technológia
főbb,meghatározó berendezéseit, a technológiai folyamat
leírását, az irányítás- és szabályozástechnikai berendezé-
seket, a várható veszélyek ismertetését, valamint a sajátos
építményen belül elhelyezésre kerülő, nem technológiai
célú berendezések leírását.

(3) A terület előkészítési munkák terveiben ismertetni kell
a kivitelezéshez szükséges tereprendezési, bontási és
földmunkákat.

(4) A technológiai berendezések terveit és tervrajzait, vala-
mint a közlekedés, a közművek, az energiaátvitel, az adat-
átviteli és kommunikációs rendszer hálózata kapcsolata-
inak terveit olyan részletességgel és méretarányban kell
elkészíteni, és annyi magassági adattal kell kiegészíteni,
hogy azok alapján elrendezésük, kialakításuk egyértel-
műen megállapítható legyen.

(5) Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az épí-
tési tevékenység a telek természetes terepviszonyai-
nak a megváltoztatását is eredményezi, a csapadékvíz-
elvezetésének műszaki megoldását is ábrázolni kell. A te-
lek természetes terepviszonyának feltöltéssel vagy terep-
bevágással történő megváltoztatása esetén a telek eredeti
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és a megváltoztatott, végleges állapotát a terep szintma-
gasságának ábrázolásával méretezett terepmetszeten kell
bemutatni.

(6) Több ütemben megvalósuló építési tevékenység eseté-
ben a tervrajzokon az egyes ütemeket egyértelműen jelöl-
ni kell.

(7) A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi
adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-
részek elhagyhatók.

(8) A jogerős és végrehajtható építési engedélyezési doku-
mentációtól való eltérésre irányuló kérelem (módosított
építési engedély iránti kérelem) mellékletét szolgáló do-
kumentációnak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, va-
lamint az azokat ismertető munkarészeket (pl. műszaki
leírást és számításokat) kell tartalmaznia. A műszaki le-
írásban egyértelműen meg kell nevezni és fel kell sorolni
az eltéréseket.

(9) A bontási engedélyezési dokumentáció részét képező
műszaki leírásnak ismertetnie kell az építmény rendelte-
tését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait
és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát
és helyzetét.

(10) A bontáshoz tervezett technológiai leírásnak tartal-
maznia kell a bontáshoz felhasználandó eszközöket, se-
gédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közműveze-
tékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezet-
védelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szer-
kezetek, anyagok további sorsának meghatározását.

(11) Az érzékeny szerkezetű építmény bontásakor a ve-
szély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki le-
írás is szükséges.

(12) A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen épít-
mény esetében a jelenlegi állapotot és a szándékolt to-
vábbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni. A fenn-
maradási engedélyezési tervben egyértelműen ábrázolni
kell, hogy miben nyilvánult meg a szabálytalanság (mé-
retekkel), és a szabálytalanságot milyen módon szüntetik
meg.

(13) Ha a kivitelezés során – építési naplóba bejegyzet-
ten – módosított építési engedélyezést nem igénylő elté-
rés történik, a használatbavételi engedélyezéshez, tudo-
másulvételhez a megépült állapotot dokumentálni szük-
séges.

20. A helyszínrajz
39. § (1) A helyszínrajzot – figyelemmel a (2) bekezdésben

foglaltakra is – legfeljebb 1:1000 méretarányban, égtáj-
jelöléssel úgy kell elkészíteni, hogy a sajátos építmény
elrendezése, kialakítása egyértelműen megállapítható le-
gyen, továbbá szerepeljen rajta a sajátos építmény szélső
pontjainak vetületétől számított 100 méteres távolságon
belüli területek bemutatása is.

(2) A sajátos építmény engedélyezéséhez a tervező által
készített helyszínrajzon, hiteles földhivatali térképmáso-
lat alapján, mérethelyesen fel kell tüntetni

a) a tervezett sajátos építményt és a védő- és biztonsági
távolságokat, valamint – ha a helyrajzi számokat, bel-
terület esetében az utcaneveket és a házszámokat kü-
lön jegyzékben nem közölték – a létesítménnyel érintett
földrészleteket, azok helyrajzi számait, belterület eseté-
ben megjelölve az utca nevét és a házszámot is,

b) a földrészletre vonatkozó szabályozási és építési vona-
lakat, megjelölve az építési előírásokat és korlátozáso-
kat,

c) az érintett területen meglévő és meghagyni vagy le-
bontani tervezett, továbbá a létesítendő épületek, épü-
letrészek és más építmények külső határoló körvonalait,
megjelölve a terep jellegzetességeit,

d) az érintett közműveket,
e) a sajátos építménynek a közlekedési, az energia- és a
közműhálózathoz, továbbá a felszíni vizek medréhez, a
felszín alatti vizekhez, a vízi létesítményekhez való csat-
lakozás szempontjából lényeges adatokat,

f) az érintett területen lévő védett természeti és kulturális
örökségi elemeket,

g) a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt
paraméterek teljesítését igazoló mutatószámokat, jel-
lemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épület-
magasság, zöldfelület aránya, építmények egymástól va-
ló távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete),

h) az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló
be- és kijáratok közúthoz való csatlakozását, valamint a
gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását,

i) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő
abszolút szintmagassági értéket, és

j) ameglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szint-
magasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb lejtésű
terület esetén az 1 méter szintkülönbséget ábrázoló ré-
tegvonalakkal.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

41. § Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környe-
zetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. de-
cember 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és a tanács
irányelv 2., 4. és 9. cikkének, valamint II. és III. mellék-
letének való megfelelést szolgálja.

42. § (1) Hatályát veszti az MKEHr. 15. § (3) bekezdése,
18. §-a, 15/A. alcíme, 26. §-a, valamint 3., 4. és 6. mel-
léklete.

(2) Hatályát veszti az autógáz töltőállomások építési mun-
káiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006.
(V. 5.) GKM rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
adattartalma

1. Az építtető megnevezése és elérhetősége. A költségviselő
megnevezése, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma.

2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, he-
lye, rendeltetése, helyrajzi száma.

3. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan adatai (címe,
helyrajzi száma, tulajdonosa), amennyiben ismert, a hatás-
területtel érintett terület mérete.

4. A kérelmezett engedély fajtája.

5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.

6. A tervezett műszaki megoldásnak az építményekkel kap-
csolatos országos szakmai követelményeknek az Étv.-ben,
valamint az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló kormányrendeletben meghatározott elő-
írásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szüksé-
gessége.

7. Akérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett
hatósági határozatok megnevezése, száma, kelte, jogerőre
emelkedésének napja.

8. A közreműködő tervező vagy tervezők neve, címe, jogo-
sultsága.

9. A benyújtott mellékletek felsorolása.

10. Az építés elvégzésének tervezett időtartama.

11. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési
jogosultsággal.

12. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.

13. Az érintett közmű-, közút-, vasút-üzemeltetők nyilatko-
zatai.

2. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

A szakhatósági megkereséshez csatolandó
műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

a kérelem tartalmától függően
1. Adószámmal rendelkező építtető esetében az építtető
adószáma.

2. A sajátos építmény helye, rendeltetése.

3. A sajátos építmény általános műszaki leírása.

4. Az ingatlanügyi hatóság által hitelesített, 3 hónapnál nem
régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat felhasználá-
sával készített helyszínrajz.

5. Az építési tevékenységgel és a sajátos építmény hatáste-
rületével érintett ingatlanok helyrajzi száma, amennyiben
ismert, a hatásterülettel érintett terület mérete.

6. A közlekedés, a közművek, valamint ezek kapcsolatainak
ismertetése vagy tervei.

7. A közmű üzemeltető hozzájárulása.

8. A biztonságtechnikai, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi
és a környezetvédelmi előírások teljesítése, külterületen, il-
letve védett természeti területen a sajátos építmény tájba
illesztésének módja.

9. Ha zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedé-
lyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakha-
tóságként jár el, akkor az építészeti-műszaki dokumentá-
ciónak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás tekintetében a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellék-
letében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló
munkarészt kell tartalmaznia.

3. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

Az építésügyi hatóság engedélyezési
eljárásában kijelölt szakhatóságok

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

2. Ha a sajátos építmény emberi
tartózkodás céljára szolgáló épít-
ményt is magába foglal, a bontási
engedélyezési eljárás kivételével.

A higiénés és egészségvédelmi,
az ivóvíz minőségi, a települé-
si hulladékkal és nem közművel
összegyűjtött háztartási szenny-
vízzel kapcsolatos közegészség-
ügyi, járványügyi vonatkozású
követelményeknek való megfele-
lés. Munkavégzés céljára szolgá-
ló építmények esetében a kémiai
biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabá-
lyi előírásoknak való megfelelés.

a fővárosi és
megyei kormány-
hivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatalának járási
(fővárosi kerületi)
népegészségügyi
intézete

fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve
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3. Az eljárás termőföldön vagy ter-
mőföld igénybevételével megva-
lósuló építmény vagy tevékeny-
ség engedélyezésére irányul, a
használatbavételi és a bontási en-
gedélyezési eljárás kivételével.

A termőföld minőségi védelme. fővárosi és
megyei kormány-
hivatal növény-
és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

4. Erdőben megvalósuló vagy a
megvalósítás során erdőre, az er-
dő talajára, vízháztartására vagy
mikroklímájára hatást gyakorló
módon megvalósuló létesítmény
esetében, a használatbavételi és
a bontási engedélyezési eljárás
kivételével.

Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.

fővárosi és
megyei kormány-
hivatal erdészeti
igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

5. Az eljárás termőföldön vagy ter-
mőföld igénybevételével megva-
lósuló építmény vagy tevékeny-
ség engedélyezésére irányul, a
használatbavételi és a bontási en-
gedélyezési eljárás kivételével.

A termőföld mennyiségi védel-
me.

járási földhivatal fővárosi és megyei
kormányhivatal
földhivatala

6. Honvédelmi és katonai célú épít-
mény működési vagy védőterü-
letén tervezett sajátos építmény
építésügyi eljárásaiban, a bontási
engedélyezési eljárás kivételével.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további fel-
tételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi
Minisztérium
Hatósági Hivatal
vezetője

honvédelemért fe-
lelős miniszter

7. Ha a tevékenység megkezdésé-
hez egységes környezethasználati
engedély vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása, hogy a) az
adott tevékenység megfelel-e az
elérhető legjobb technika alap-
ján meghatározott levegővédel-
mi követelményeknek és előírá-
soknak, valamint a védelmi öve-
zet kijelölési szabályainak, b)
az engedélyezési tervdokumen-
táció, illetve a létesítmény zaj-
kibocsátása megfelel-e a környe-
zeti zaj és rezgés elleni véde-
lem követelményeinek, c) az épí-
tési és bontási hulladékok, illetve
az engedélyezett berendezések-
ből, létesítményekből származó
hulladékok kezelésének feltételei
megfelelnek-e a hulladékgazdál-
kodási előírásoknak, d) az épít-
mény vagy tevékenység a termé-
szet védelmére vonatkozó nem-
zeti és közösségi jogi követel-
ményeknek a kérelemben foglal-
tak szerint vagy további feltéte-
lek mellett megfelel-e.

környezetvédelmi
és természetvé-
delmi felügyelő-
ség

Országos Kör-
nyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

8. Ha a tevékenység megkezdésé-
hez egységes környezethasználati
engedély vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása, hogy a felszí-
ni vizek, a felszín alatti vizek és
a földtani közeg minősége védel-
mére jogszabályban foglalt köve-
telmények a kérelemben foglal-
tak szerint vagy további feltéte-
lek mellett érvényesülnek-e.

környezetvédelmi
és természetvé-
delmi felügyelő-
ség

Országos Kör-
nyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
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9. Ha a tevékenység megkezdésé-
hez a Khvr. 1. § (3) bekezdésé-
ben foglalt vizsgálatra az eljárást
megelőzőenmás hatósági eljárás-
ban nem került sor az alábbi léte-
sítmények esetében:
a) Szélerőmű, szélerőműpark vé-
dett természeti területen, Natura
2000 területen, barlang védőöve-
zetén 200 kW teljesítmény alatt;
nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 600 kW
teljesítmény alatt;
b) Föld alatti villamosvezeték vé-
dett természeti területen, Natura
2000 területen, barlang védőöve-
zetén.

Az építési tevékenység és az épít-
ményben folytatott tevékenység
alapján jelentős környezeti hatá-
sok feltételezhetők-e.

környezetvédelmi
és természetvé-
delmi felügyelő-
ség

Országos Kör-
nyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10. Minden engedélyezési eljárás-
ban.

A településrendezési követelmé-
nyeknek és a helyi építési sza-
bályzatnak való megfelelés kér-
désében, valamint annak elbírá-
lása kérdésében, hogy az épít-
mény vagy tevékenység a he-
lyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

az építési tevé-
kenység helye
szerinti telepü-
lési, fővárosi
kerületi önkor-
mányzat jegyzője,
a fővárosi ön-
kormányzat által
közvetlenül igaz-
gatott terület
tekintetében a
fővárosi főjegyző

fővárosi és megyei
kormányhivatal

11. Hatósági nyilvántartásban sze-
replő régészeti lelőhelyen, vagy
műemléki jelentőségű területen
vagy világörökségi területen,
vagy arra közvetlen hatást
gyakorló módon megvalósuló
építmény esetén.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy az építmény a régészeti
örökség és a kulturális örökség
vagy a világörökség védelme
jogszabályban rögzített köve-
telményeinek a kérelemben
foglaltak szerint, vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

illetékes fővá-
rosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala vagy
régészet esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

12. Az éghető töltetű nyomástartó
vagy töltő rendszerek, éghető
folyadék- és olvadéktárolók,
közforgalmú üzemanyagtöl-
tő állomások műtárgyai az
utak kivételével, közforgalmú
autógáz-töltőállomások műtár-
gyai az utak kivételével, éghető
gáz és olaj előállító és tároló
energetikai építmény, az ipari és
mezőgazdasági célú földgázfo-
gyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító
létesítmény, erőmű esetén, a
bontási engedélyezési eljárás
kivételével.

Az építménnyel, létesítménnyel
összefüggő tűzvédelmi követel-
mények érvényre juttatása.

első fokon eljáró
tűzvédelmi szak-
hatóság

másodfokon el-
járó tűzvédelmi
szakhatóság
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13. Ha az építmény szélső pontjainak
vetületétől számított 100 méteren
belül gyorsforgalmi út vagy köz-
úti határátkelőhely található, és a
kérelmező az útkezelői hozzájá-
rulás megtagadását vagy a hoz-
zájárulásban előírt feltételeket sé-
relmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett –
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési fel-
adatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.

Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja

14. Ha az építmény szélső pontjai-
nak vetületétől számított 50 mé-
teren belül egyéb országos köz-
út vagy helyi közút található, és
a kérelmező az útkezelői hozzá-
járulás megtagadását vagy a hoz-
zájárulásban előírt feltételeket sé-
relmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett –
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési fel-
adatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.

területileg ille-
tékes fővárosi
és megyei kor-
mányhivatal
közlekedési
felügyelősége

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja

15. Ha az építmény szélső pontjai-
nak vetületétől számított 50 mé-
teren belül a fővárosi önkormány-
zat tulajdonában levő közút talál-
ható, és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltétele-
ket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett –
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési fel-
adatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.

Budapest Főváros
Kormányhivata-
la Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

16. Ha az építmény szélső pontjai-
nak vetületétől számított 50 mé-
teren belül a fővárosi kerületi ön-
kormányzatok tulajdonában levő
közút található, és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás megtaga-
dását vagy a hozzájárulásban elő-
írt feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett –
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési fel-
adatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.

illetékes fővárosi
kerületi hivatal

Budapest Főváros
Kormányhivata-
la Közlekedési
Felügyelősége

17. A vasúti pálya szélső vágányának
tengelyétől számított 50 méteren
erőmű esetén 100 méteren belü-
li építmény építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén, ha a vasúti
pályahálózat működtetője hozzá-
járulásának a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltétele-
ket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása, hogy a vasúti
pálya területének nem közleke-
dési célú igénybevétele a kére-
lemben foglaltak szerint vagy to-
vábbi feltételek mellett – a terve-
zett igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üze-
meltetési feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek végrehajtá-
sára gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhető-e.

Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja
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18. Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz
és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtető az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerint egyetértésének megtaga-
dását vagy az üzemeltető által az
egyetértés megadásához szabott
feltételeket sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem földta-
ni szempontú megalapozottságá-
nak vizsgálata. A b) pont ese-
tében annak megállapítása, hogy
az üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a hozzá-
járulás megtagadása a gázipa-
ri tevékenységgel kapcsolatos lé-
tesítmény rendeltetésszerű hasz-
nálatával és védelmével kapcso-
latos jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelő-e.

bányakapitányság Magyar Bányá-
szati és Földtani
Hivatal

19. A bioetanol vagy a biogáz és
komposztáló telep technológiái-
nak elhelyezését vagy védelmét
közvetlenül szolgáló építménnyel
kapcsolatos eljárás, a bontási en-
gedélyezési eljárás kivételével.

AVM rendelet szerinti állat-
egészségügyi előírásoknak való
megfelelés.

fővárosi és
megyei kor-
mányhivatal
élelmiszerlánc-
biztonsági és
állategészségügyi
igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

A B C D
1. Bevonás és közreműködés felté-

tele
Szakkérdés Első fokú eljárás-

ban
Másodfokú eljá-
rásban

20.
21.

A repülőtér és a repülés bizton-
ságát szolgáló földi berendezé-
sek biztonsági övezetén belül lé-
tesített minden építmény építé-
se esetén, a repülőtér telekhatárá-
tól mért 15 kilométer távolságon
belül 40 méternél, bárhol másutt
a beépítésre szánt területen 100
méternél, beépítésre nem szánt
területen 50 méternél magasabb
építmény építése, építményma-
gasságot növelő bővítése, kizáró-
lag helikopter-leszállóhellyel ren-
delkező repülőtér telkének szélé-
től mért 500 méteren belül 40
méternélmagasabb építmény épí-
tése, építménymagasságot növelő
bővítése esetén, bontási engedé-
lyezési eljárás kivételével.

A polgári célú repülés biztonsá-
ga érdekében az építmény elhe-
lyezése, magassága közvetlen és
közvetett hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a földi telepíté-
sű berendezésekműködésére és a
légiközlekedés biztonságára.

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Lég-
ügyi Hivatala

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja

Az állami célú repülés biztonsá-
ga érdekében az építmény elhe-
lyezése, magassága közvetlen és
közvetett hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a földi telepíté-
sű berendezésekműködésére és a
légiközlekedés biztonságára.

honvédelemért fe-
lelős miniszter

22. Hajózási létesítmény területén, il-
letve víziúttól mért 50 m távolsá-
gon belüli építmény esetén.

Víziközlekedés biztonságára, a
fenntartási, üzemeltetési felada-
tok ellátására, fejlesztési tervek
végrehajtására gyakorolt hatásá-
nak vizsgálata.

Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Köz-
pontja

4. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

Az építésügyi hatósági eljárásban
közreműködő közmű-, közút-,

vasút-üzemeltetők
1. Víz- és csatornázási mű, gázmű, távhőellátó-, áramszol-
gáltató, távközlési szolgáltató és a villamosmű üzemben-
tartója

2. Az érintett közutak kezelői

3. A vasúti pályahálózat működtetői

4. Kéményseprőipari szolgáltató szerv (vállalkozó)

5. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságok építésügyi hatósági

engedélye nélkül végezhető építési
tevékenységek, ha azok nem nukleáris

létesítmény és radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetében történnek

1. Nem közforgalmú autógáz-töltőállomás, -töltőhely tech-
nológiai berendezéseivel egybeépített, vagy a berende-
zés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló mű-
tárgy építésével, bővítésével, elmozdításával és bontásával
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összefüggő építési tevékenységek.
2. Nem közforgalmú üzemanyag-töltőállomás technológiai
berendezéseivel egybeépített, vagy a berendezés elhelye-
zését vagy védelmét közvetlenül szolgáló műtárgy építésé-
vel, bővítésével, elmozdításával és bontásával összefüggő
építési tevékenységek.

3. A rendelet hatálya alá tartozó sajátos építmény részét ké-
pező, a technológiai berendezés védelmét szolgáló előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építésével, bővítésével, felszere-
lésével, átalakításával és bontásával összefüggő építési te-
vékenységek.

4. A legfeljebb 60 m3 össztérfogatú berendezésből vagy be-
rendezésekből álló nyomástartó rendszer elhelyezését vagy
védelmét közvetlenül szolgáló építmény – melynek mére-
te az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50
m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot – építésével, bő-
vítésével, elmozdításával és bontásával összefüggő építési
tevékenységek.

5. A nyomástartó berendezésnek nem minősülő, legfeljebb
5 m3 össztérfogatú gáztárolók és tárolórendszerek elhelye-
zését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (gáz-
tároló létesítmény) építésével, bővítésével, elmozdításával
és bontásával összefüggő építési tevékenységek.

6. Legfeljebb négy tartályból álló, legfeljebb 60 m3 össztér-
fogatú veszélyes folyadék tároló rendszer elhelyezését vagy
védelmét közvetlenül szolgáló építmény – melynek mére-
te az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50
m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot – építésével, bő-
vítésével, elmozdításával és bontásával összefüggő építési
tevékenységek.

7. A közműcsatlakozással nem rendelkező, helyhez kötöt-
ten használt terményszárító és terménytisztító, valamint út-
építő (aszfaltkeverő) berendezés építésével, bővítésével, el-
mozdításával és bontásával összefüggő építési tevékenysé-
gek.

8. Az építési engedéllyel építhető, a rendelet hatálya alá tar-
tozó sajátos építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsí-
tése, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerke-
zeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell meg-
változtatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni
vagy változatlan formában újjáépíteni.

9. Az 1-6. pontban nem említett, nem emberi tartózkodás-
ra szolgáló, a rendelet hatálya alá tartozó sajátos építmény
építése, bővítése és elmozdítása, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot,
15 m2 alapterületet és 3,0 m gerincmagasságot.

10. Az 1-6. pontban nem említett, legfeljebb nettó 300 m3
térfogatot vagy a rendezett terepcsatlakozástól mért 4,0 m
épületmagasságot meg nem haladó egyszintes, a rendelet
hatálya alá tartozó sajátos építmény bontása.

11. A rendelet hatálya alá tartozó sajátos építménnyel kap-
csolatos építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak
befejezését követően elbontandó állványzat építése méret-
határ nélkül, az építési tevékenység végzéséhez szükséges
állványzat elbontása, a nettó 50 m3 térfogatot meg nem ha-
ladó felvonulási építmény építése, bontása.

6. melléklet a 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelethez

A használatbavétel tudomásulvételére
irányuló kérelem adattartalma

1. Az építtető megnevezése és elérhetősége. A költségviselő
megnevezése, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma.

2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, he-
lye, rendeltetése, helyrajzi száma.

3. A bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletke-
zett hatósági döntések megnevezése, száma és kelte.

4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.

5. A korábban keletkezett engedély előírásaitól való esetle-
ges eltérés.

6. A benyújtott mellékletek felsorolása.

7. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jo-
gosultsággal.

8. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.
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