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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály

Ügyintézés helye

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
3060 Pásztó, Vasút út 21.
2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

-  2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  (Ákr.)  36.§  (1)
bekezdés,
- az érintett telek címe, helyrajzi száma, 
- a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása, építtető aláírása,
- statisztikai adatlap,
- e-naplóból nyilatkozat összesítő lap,

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Eljárási illeték megfizetése:
- átutalással, vagy az alábbi linken https://efp.e-epites.hu/
Számlaszámok:
-Eljárási illeték a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú El-
járási illeték számlára.
-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 10023002-00319566  (8.500.-Ft),
-Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály: 
10037005-00299547-00000000 (8.500.- Ft).

Ügyintézési határidő 35 nap (312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 14/A.§ (2) bekezdés)

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Elektronikusan:   www.e-epites.hu/etdr

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Használatbavételi  engedély  alapján vehető használatba az a rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek
építési engedélyt kellett kérnie, ha 
- annak használatbavételi  engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges be-
vonni, vagy 
- az Eng. r. 11/A. § (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye az
Eng. r. 6. melléklet III. táblázatában meghatározott valamely szakkérdés tekinteté-
ben kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az enge-
délyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti. 
A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetéssze-
rű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési engedély hatályos-
sága alatt – a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 2016. évi CL. törvény 
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljá-

rásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról,
 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő in-

dok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
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Időpontfoglalás Tel.: 06 32 620-754, 06 32 620-733

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

https://efp.e-epites.hu/
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