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EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÜLET FELÉPÍTÉSÉNEK, BŐVÍTÉSÉNEK
MEGTÖRTÉNTÉT TANÚSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésfelügyeleti  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

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell
a díj megfizetését, 
b) mellékelni kell a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 4. melléklete szerinti statisztikai adatla-
pot, 
c) mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, valamint 
d) ha a kivitelezési tevékenység a 155/2016. (VI.13.) Korm. r. 4. § (3) bekezdése
szerint valósult meg, mellékelni kell 
da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kor-
mányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatát, vagy – ha a kivitelezési tevé-
kenységbe az építőipari  kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet  szerint
fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni – a szakirányú szakképesítéssel rendel-
kező személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező tartalmú nyilatko-
zatát és szakirányú szakképesítésének igazolását, és 
db) a megvalósulási dokumentációt, ha az egyszerű bejelentési dokumentációtól a
kivitelezési tevékenység során eltértek..

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Nincs.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Elektronikusan: www.e-epites.hu/etdr

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

 Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított 
tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizo-
nyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől. 
Az Étv. 33/A. § (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5
évig a (2) vagy (3) bekezdés szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület ren-
deltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jog-
szabályi feltételei fennállnak. E tényt a (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány-
ban fel kell tüntetni. 
Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az Étv. 33/A. § (1)–
(3) bekezdés szerinti építési tevékenységet, 
-  új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani
-  meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építmény-
részt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára
tekintettel le kell bontani, 

-  és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani. 

file:///C:/Users/karacsonya/Desktop/www.e-epites.hu/etdr


Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 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,
 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentésé-

ről,
 7/2016.(V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározá-

sáról,
 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,

Időpontfoglalás Tel.: 06 32 620-754, 06 32 620-733

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

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