
 

KÉRELEM 
egyéb építésügyi hatósági eljáráshoz 

Illetékbélyeg helye 

 

 
Adatok: 
 

1. Az építtető (kérelmező) neve (megnevezése) és címe (székhelye): 
 

a) ............................................................................................................................. ............................................. 

b) ................................................................................................................................ .......................................... 

c) ..................................................................................... ..................................................................................... 
 

2. Az építtető (kérelmező), vagy képviselője elektronikus levélcíme, fax száma, telefonos elérhetősége: 
 

a) ............................................................................................................................. ............................................. 

b) ............................................................................................................................. ............................................. 

c) ..................................................................... ................................................................................ ..................... 
 

3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve (megnevezése) és címe (székhelye): 
 

a) ....................................................................... .............................................................................. ..................... 

b) ............................................................................................................................. ............................................. 

c) ............................................................................................................................. ............................................. 
 

4. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 
 

a) címe: .............................................................. (település) 

............................................................. (utcanév/térségnév), ............. (házszám), ........... (em/ajtó) 
 

b) hrsz: 
 

5. A kérelmezett (eljárás) fajtája (a kívánt rész aláhúzandó): 
 

 Jogutódlás tudomásulvétele 

 használatbavétel tudomásulvétele 

 veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési/bontási tevékenység tudomásulvétele 

 hatósági bizonyítvány 

 eljárás felfüggesztése 

 teljesítési (hiánypótlási vagy végrehajtási) határidő meghosszabbítása iránti engedély 

 részletfizetés engedélyezése 

 eljárási bírság elengedése 

 igazolási kérelem 

 egyéb 
 

6. A kérelem tárgya és annak rövid, pontos leírása: 
 

...................................................................... ............................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................................ ............................................ 
 

6.a) A kérelemmel érintett építmények (épületek) száma és rendeltetése: 
 

......................................................................................................................................... ................................................................

............................................................................................................................................................. ............................................

.......................................................................................................................... ............................................................ 
 

6.b) Az érintett önálló rendeltetési egységek száma és rendeltetése (szükség szerint): 
 

.......................................................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ......................................................... 
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7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, száma és kelte: 
 

megnevezése: ..................................................................  száma: ....................................  kelte: .............................. 

megnevezése: ..................................................................  száma: .....................................  kelte: ............................. 

megnevezése: ..................................................................  száma: ....................... ..............  kelte: ............................. 
 

8. A felelős tervező/felelős műszaki vezető neve, címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme: 
 

.............................................................................................................. ........................................................................ .....................

................................................................................................................................ ....................................................... 
 

9. Mellékletek: 
 

 meghatalmazás ..... pld 

 építészeti-műszaki tervdokumentáció ..... pld 

 tervezői nyilatkozat ..... pld 

 felelős műszaki vezető(k) – szakági is – nyilatkozata ..... pld 

 építésügyi műszaki ellenőr(ök) nyilatkozata ..... pld 

 építésügyi műszaki szakértő nyilatkozata, szakértői vélemény ..... pld 

 építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat ..... pld 

 közműszolgáltatói nyilatkozatok ..... pld 

 kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata ..... pld 

 eljárási illeték (amennyiben nem bélyeg formájában történik a lerovás)  ..... pld 

 egyéb okirat (.............................................................................................)  ..... pld 

 

 
Kérelem: 
 

Alulírott .................................................................................................................... építtető(k), kérelmező(k) a 4. pontban 

megjelölt ingatlanon az 5.-7. pontokban közölteknek megfelelően kérelmet/bejelentést terjesztünk elő. 

 

 

Kelt: ...................................................., 20…..... év .............................. hó ........ nap 

 

 

 

 

 
 .................................................................. .............................................................. 

 építtető (kérelmező) aláírása építtető kérelmező aláírása 

 

 

 

 
.................................................................. 

építtető (kérelmező) aláírása 


