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TÁJÉKOZTATÓ  
a 314/2012 Korm. rendelet 26/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti, hatóság 

engedélyéhez nem kötött,  – az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetés céljából – rendeltetést igazoló, valamint rendeltetés 

megváltoztatás eseteire 
 

 

 

A települési Önkormányzatok Polgármestere, 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) 

felhatalmazásával1, A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) és (3) bekezdése alapján) 

 

I. 2012. december 31. után épített építési engedély, egyszerű bejelentéshez vagy 

örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, építmény meglétének és rendeltetésének 

igazolására2 

 

II. Időponttól függetlenül, nem „engedélyköteles”, meglévő építmény, építményen 

belüli rendeltetési egység rendeltetés megváltoztatásának igazolására3 

 

hatósági bizonyítványt állít ki. 

 

A fenti eljárások kérelem benyújtásával4, illetve 3.000.- Forint illeték megfizetésével 

kezdeményezhetők. 

 

A kérelmet, illetve a kérelem elbírálásához csatolandó dokumentumokat, eljárással érintett 

ingatlan közigazgatási területéhez tartozó Önkormányzatánál kell benyújtani. 

 

Mindkét eljárás esetében igazolni kell, hogy a hatósági bizonyítvány tárgyát képző kérelem 

esetében az építmény az országos építésügyi követelményeknek (továbbiakban: OTÉK5) 

és a helyi építési szabályzatnak (HÉSZ6) megfelel! Ezért e kérelemhez mellékelni kell az 

alábbiakban részletezett dokumentációt. 

                                                 
1 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) „az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési 

eljárást folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az 

Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, 

valamint az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi 

bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,” 
2 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) „A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi 

követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az 

építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. 

után épített építmény felépült.” 
3 314/2012 Korm rendelet 26/C (3) „A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az 

örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen 

belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak 

megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, 

az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.” 
4 Hatósági bizonyítvány iránti KÉRELEM űrlapot lásd a Tájékoztatás mellékleteként 
5 OTÉK: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
6 Önkormányzat közigazgatási területén fekvő kérelemmel érintett ingatlan Önkormányzatának Helyi Építési 

Szabályzata 
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I. RENDELTETÉST IGAZOLÓ  ELJÁRÁSTÍPUSHOZ  BENYÚJTANDÓ 
DOKUMENTUMOK 

1. Kérelem 

2. 3.000.- Forint illetékbélyeg 

3. eljárással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja 

4. eljárással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi térképkivonata 

5. záradékolt változási vázrajz 

(A 314/2012 Korm. rendelet 26/C § (2) bekezdése alá eső esetben - Vázrajz csak 

jogosultsággal rendelkező földmérő által készített és hitelesített lehet!) 

6. korábbi eljárásban hozott, az építési tevékenység elvégzését, vagy a rendeltetésmódosítást 

tudomásul vevő irat  

7. tárgyi ingatlan vonatkozásában lefolytatott településképi bejelentés határozata 

8. OTÉK és HÉSZ megfelelésének igazolására benyújtandó dokumentumok  

(Csak építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal7 rendelkező személy által készített és 

hitelesített lehet!) 

8.1. Műszaki leírás a rendeltetésmódosítás ismertetése, illetve az OTÉK és HÉSZ 

megfelelőségének tárgyában 

8.2. Felelős tervezői nyilatkozat (A nyilatkozat ki kell térjen, az építmény, illetve a 

rendeltetés megváltoztatás OTÉK és HÉSZ megfelelőségére!) 

8.3. Eljárással érintett építményt, ingatlanterületét és az ingatlan szomszédos környezetét 

bemutató fotódokumentáció 

8.4. Helyszínrajz (Érintett ingatlan legalább két szomszédos ingatlanjának ábrázolásával, 

valamint az eljárással érintett építmény és az ingatlanon álló egyéb építmények 

helyének, méretének, szintszámának, funkciójának megjelölésével, bemutatva a HÉSZ 

övezeti előírásainak megfelelését, beépítési paraméterek megfelelését, idomtervekkel.) 

8.5. Eljárással érintett építmény alapraj(zai), metszet(tei), homlokzat(ai) 

9. egyéb dokumentum, ha az eljáráshoz szükséges 

 

  

                                                 
7 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (5) „Az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 

tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez e 

törvény szerint megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik.” 
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II. RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁS ELJÁRÁSTÍPUSHOZ BENYÚJTANDÓ 
DOKUMENTUMOK 

1. Kérelem 

2. 3.000.- Forint illetékbélyeg 

3. eljárással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja 

4. eljárással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi térképkivonata 

5. korábbi eljárásban hozott, záradékolt változási vázrajz 

5.1.1. (A 314/2012 Korm. rendelet 26/C § (2) bekezdése alá eső esetekben - Vázrajz 

csak jogosultsággal rendelkező földmérő által készített és hitelesített lehet!) 

6. korábbi eljárásban hozott, az építési tevékenység elvégzését, vagy a rendeltetésmódosítást 

tudomásul vevő irat  

7. tárgyi ingatlan vonatkozásában lefolytatott településképi bejelentés határozata 

8. OTÉK és HÉSZ megfelelésének igazolására benyújtandó dokumentumok  

8.1.1. (Csak építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal8 rendelkező személy által 

készített és hitelesített lehet!) 

8.2. Műszaki leírás a rendeltetésmódosítás ismertetése, illetve az OTÉK és HÉSZ 

megfelelőségének tárgyában 

8.3. Felelős tervezői nyilatkozat (A nyilatkozat ki kell térjen, az építmény, illetve a 

rendeltetés megváltoztatás OTÉK és HÉSZ megfelelőségére!) 

8.4. Eljárással érintett építményt, ingatlanterületét és az ingatlan szomszédos környezetét 

bemutató fotódokumentáció 

8.5. Helyszínrajz (Érintett ingatlan legalább két szomszédos ingatlanjának ábrázolásával, 

valamint az eljárással érintett építmény és az ingatlanon álló egyéb építmények 

helyének, méretének, szintszámának, funkciójának megjelölésével, bemutatva a HÉSZ 

övezeti előírásainak megfelelését, beépítési paraméterek megfelelését, idomtervekkel.) 

8.6. Utcakép (Közterületről látható építmények feltüntetésével- utcafronti kerítés, fő-, és 

melléképületek, stb.) 

8.7. Eljárással érintett építmény alapraj(zai), metszet(tei), homlokzat(ai) 

8.8. Látványterv (Amennyiben a rendeltetés megváltoztatásával az építmény közterületről 

látszó megjelenése változik, módosul.) 

9. egyéb dokumentum, ha az eljáráshoz szükséges 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (5) „Az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 

tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez e 

törvény szerint megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik.” 


