
Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a 
használatbavételi engedély!

A 312/2012.  Kormányrendeletben,  a  használatba  vételi  engedélynél  kettő  fontos  dolog 
változott 2015. április 1. -től: 
1./ 39.§ (5) bekezdés 
2./ 40.§ (2) bekezdés f.) pont
Ezek alapján változott meg a 191/2009. Kormányrendelet 14.§-a!

A lényeg, hogy 2015. április 1. -től már nem csak a felelős műszaki vezető vagy műszaki 
ellenőr, de a fővállalkozó kivitelező is kiadhatja a használatbavételi eljárás lefolytatásához 
szükséges, korábban az előbbiek valamelyike által aláírt nyilatkozatot – az e-építési naplóba 
feltöltve.
Persze érdekes kérdés, hogy milyen hatása lesz ennek a felelősség kérdésére!

312/2012. Kormányrendelet VIII. FEJEZET
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

30. A használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékletei

39. § 
(1) Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra  alkalmas építési  engedélyhez kötött  építési  tevékenységgel  érintett  építmény, 
építményrész, ha Tárgyszó

a) műemlék, vagy
b) annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.

(2) Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi  engedélyezési eljárásba, ha az építési 
engedélyezési  eljárás  lefolytatásához  a  szakhatóság  kikötéssel  vagy  feltételekkel  járult 
hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az 
eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

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

(4) *  A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű 
és  biztonságos használatra  alkalmassá válásakor,  az  építési  munkaterület  építtető részére 
történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – 
a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

(5)  *   Új  épület  építése  vagy  meglévő  épület  –  az  ingatlan-nyilvántartásban  változást 
eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével 
egy  időben  az  ingatlanügyi  hatáskörében  eljáró  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  által 
hatályos  záradékkal  ellátott,  a  változás  ingatlan-nyilvántartási  átvezetéséhez  külön 



jogszabályban  előírt  változási  vázrajzot  az  Országos  Építésügyi  Nyilvántartásba  (a 
továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.

(6)  Az  (5)  bekezdésben  meghatározott  változási  vázrajz  feltöltésének  hiánya  a 
használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását 
nem akadályozza, azonban ha az (5) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget,  
az  építésügyi  hatóság  a  használatbavételi  engedély  rendelkező  részében  határidő 
megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus
feltöltésére.

(7)  Egy  telken,  egy  építésügyi  hatósági  engedély  alapján  ütemezetten  megépült  több 
építményre  vagy  önálló  rendeltetési  egységre  külön-külön  ütemenként  is  lehet 
használatbavételi engedélyt kérelmezni.

(8) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell
a) papír alapon vezetett építési napló esetében
aa)  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott 
építési napló összesítő lapját,
ab) a 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot,
b)  a  szakhatóság  megkereséséhez  szükséges  5.  melléklet  szerinti  dokumentációt,  ha  a 
kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, valamint
c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(9) A kérelemhez mellékelni lehet
a) az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR 
igénybevételével  került  beszerzésre  – és  a  hozzá tartozó,  a  szakhatóság által  záradékolt 
építészeti-műszaki dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll,
b) a  4.  § (4)  bekezdése szerinti  nyilatkozatokat,  illetve az ügyben érintett  összes ismert 
ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

31. A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása, a döntés meghozatala

40. § 
(1) Az eljárás megindításáról nem kell értesítést kibocsátani.

(2) A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása 
mellett az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy
a) az építési tevékenységet az építési engedélynek, módosított építési engedélynek, az ahhoz 
tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően 
végezték-e el,
b) a tapasztalt eltérések
ba) építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e,
bb) műemlék esetén örökségvédelmi engedélyhez kötöttek-e,
c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 
használatra alkalmas állapotban van-e,
d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, 
valamint
e) az építmény zavartalan használatához az építési engedélyben előírt szükséges járulékos 



építmények megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést 
elvégezték-e,
f) *  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozat az építési naplóban rendelkezésre áll-e,
g) *  a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet – az építési naplóban igazoltan – 
visszaadta-e az építtetőnek.

(3)  A  használatbavételi  engedély  akkor  adható  meg,  ha  az  építmény  az  OTÉK-ban 
meghatározott  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használat  követelményeinek,  az  építési 
engedélynek  és  a  hozzá  tartozó  engedélyezési  záradékkal  ellátott  építészeti-műszaki 
dokumentációnak megfelel és
a) az eltérések nem építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek,
b)  az  eltérés  műemlék  esetén  a  kulturális  örökség  védelme  jogszabályban  rögzített 
követelményeinek vagy további feltétel előírása mellett megfelel,
c) *  a (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti dokumentumok az építési naplóban rendelkezésre 
állnak, vagy a (4b) és (4c) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.

(4)  Ha  a  használatbavételi  engedélyezéskor  az  építésügyi  hatóság  a  rendeltetésszerű  és 
biztonságos építményhasználatot  nem gátló hiányosságokat  tapasztal,  a  használatbavételi 
engedélyt megadja és ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő megjelölésével és a 
nem  teljesítés  esetén  alkalmazható  szankciók  alkalmazására  való  figyelmeztetéssel  –  a 
kötelezésre vonatkozó, e rendeletben foglalt előírások szerint – kötelezi az építtetőt a még 
fennálló  hibák,  hiányosságok  megszüntetésére,  a  kulturális  örökség  védelme  érdekében 
szükséges munkálatok elvégzésére.

(4a) *  Ha a használatbavételi engedély megkéréséhez az építési munkaterület visszaadása – 
az  építési  naplóban  igazoltan  –  nem  történt  meg,  az  építésügyi  hatóság  hatvan  napos 
határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt.

(4b) *  Az építésügyi hatóság – ha az építtető a (4a) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz 
eleget – a használatbavételt a hatvanadik nap leteltét követő öt napon belül engedélyezi.

(4c)  *   Ha  az  építtető  a  (4a)  bekezdés  szerinti  felhívásra  a  (2)  bekezdés  g)  pontjában 
foglaltakat  az  építési  naplóban  határidőn  belül  pótolja,  az  építésügyi  hatóság  a 
használatbavételt a pótlást követő öt napon belül engedélyezi.

(5) Az építésügyi hatóság a használatbavételi  engedély megadását csak akkor tagadhatja 
meg és az építmény használatát csak akkor tilthatja meg, ha az észlelt hibák, hiányosságok, 
kikötések és  feltételek teljesítésének hiánya az  építmény rendeltetésszerű és biztonságos 
használhatóságát gátolja vagy akadályozza.

(6) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárásban az érdemi döntést, ha
a) a kérelem hiánytalan és a kérelem elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi 
előzetes  szakhatósági  állásfoglalás  rendelkezésre  áll,  az  eljárás  megindulásától  számított 
tizenöt napon belül,
b)  a  kérelem  hiányos  vagy  szakhatóságot  kell  bevonni  az  eljárásba,  az  utolsó  pótolt 
dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított tíz napon belül hozza 
meg.



(7)  A  határozat  rendelkező  része  a  Ket.  72.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakon  kívül 
tartalmazza:
a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,
b) az építési engedély számát, keltét,
c) a használatbavételi engedély kikötéseit,
d) – eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett – kötelezést
da)  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használatot  nem  veszélyeztető  kisebb  hibák  és 
hiányosságok  esetén  a  megállapított  hibák  és  hiányosságok  megszüntetése  érdekében, 
határidő kitűzése mellett a szükséges építési munkák elvégzésére,
db)  arról,  hogy  az  építtetőnek  az  épületek  energetikai  jellemzőinek  tanúsításáról  szóló 
kormányrendeletben  foglaltak  szerint  az  engedély  közlését  követő,  de  legkésőbb  a 
döntésben előírt munkálatok teljesítésétől számított kilencven napon belül az épületről az 
energetikai tanúsítványt el kell készíttetnie és gondoskodnia kell annak az OÉNY-be történő
feltöltéséről,
dc)  arról,  hogy a  használatbavételi  engedély  jogerőre  emelkedését  követő hatvan napon 
belül  –  amennyiben  erre  korábban  nem  került  sor  –  a  változás  ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése, valamint az OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról a 
hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be feltölteni.

(8) A határozat tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtető az építési, illetve 
bontási  tevékenység  befejezését  követően,  a  használatbavételi  engedély  kézhezvételét 
követő  harminc  napon  belül  (de  legkésőbb  a  kikötések  teljesítésekor)  –  jogszabályban 
meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az 
építési  tevékenység  során  ténylegesen  keletkezett  hulladékról  az  előírt  építési  hulladék 
nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az 
előírt  bontási  hulladék  nyilvántartó  lapot,  melyet  a  környezetvédelmi  hatósághoz  kell 
benyújtania.

(9) Az építésügyi hatóság a határozaton a 41. § (2) bekezdésében foglaltak szerint feltünteti  
az értesítettek körét.

191/2009. Kormányrendelet

14.  §  Az  építésügyi  hatósági  engedélyhez  kötött  építőipari  kivitelezési  tevékenységek 
befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az
építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy * 
a) *  az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint
b)  *  az 1.  melléklet  szerinti  tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési  (megvalósulási)  
tervdokumentációnak megfelelően,
c) az  építőipari  kivitelezési  tevékenységre vonatkozó jogszabályok,  általános  érvényű és 
eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, 
minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték,
d) *  az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv.



31. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
e)  *   a  jogerős  építési  engedélytől  és  a  hozzá  tartozó  engedélyezési  záradékkal  ellátott  
építészeti-műszaki  dokumentációtól,  valamint  az  1.  melléklet  szerinti  kivitelezési 
dokumentációtól  való  eltérés  esetén  az  eltérés  felsorolásával  és  szükségességének 
ismertetésével,
f)  a külön jogszabályban előírt  egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen 
biztosított,
g)  az  építési  munkaterületen  keletkezett  építési-bontási  hulladék  mennyisége  elérte-e  a 
külön  jogszabályban  előírt  mértéket,  az  előírások  szerint  kezelték  és  az  építőipari 
kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak 
szerint elszállították,
h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Kö.H.E.
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