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I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

1. Ügytípus: ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti 

bírság-nyilvántartás folyamatos vezetésével 

kapcsolatos feladatokat  

 

2. Hatáskörrel rendelkező szerv: első- és másodfokú építésügyi valamint első- 

és másodfokú építésfelügyeleti hatóságok  

3. A miniszter hatáskörébe tartozó 

(szak)hatósági eljárás, hatáskör 

megnevezése: 

az ügytípusnak megfelelő 

 

4. A miniszter hatáskörét megalapozó 

jogszabályi rendelkezés megjelölése (a 

legalacsonyabb szintű szerkezeti egységig - 

§, bekezdés, pont, alpont, franciabekezdés 

szintjén) 

A központi államigazgatási szervekről 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.§ (1) 

bekezdés c) és e) pontja, továbbá az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010.(VII.1.) Korm. rendelet 37. § u) pontja, 

a 40.§ (5) bekezdés e) pontjában foglalt feladat- 

és hatáskör. 

 

Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

5. § (1) b) pontja. 

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1-3. §. 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 

5. A hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése: 

 

 

Ügyintézők: 

Belügyminiszter 

 

Belügyminisztérium Építésügyi 

Főosztály Építésügyi Igazgatási 

osztály 

Titkárság: Szabóné Vámosi Zita 

441-1938; fax: 999-4378; BM 

fax: 14-672 

 email: epfo@bm.gov.hu 

 

 

Belügyminisztérium Építésügyi 



Belügyminiszter 

Főosztály Magyar Mária 

főosztályvezető 

  telefon: 441-1079 

 

Belügyminisztérium Építésügyi 

Főosztály Építésügyi Igazgatási 

osztály: 

dr. Bedő Katalin főosztályvezető – 

helyettes 

 telefon: 441-1993 

 

Építésügyi hatósági ügyintézők:  

 

Név Városi 

telefon 

Területi 

illetékességek 

Cserteg Imre 441-

1869 

Bács-Kiskun 

megye, Békés 

Megye, Csongrád 

megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye 

Katona 

Katalin dr. 

441-

1899 

Budapest 

Főváros pesti 

oldal: IV., V., 

VI., VII., VIII., 

IX., X., XIII., 

XIV., XV., XVI., 

XVII., XVIII., 

XIX., XX., XXI.. 

XXIII. kerületek,  

Monory Éva 441-

1896 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye, 

Heves megye, 

Nógrád megye, 

Pest megye 

Müller Ágnes 441-

1892 

Fejér megye, 

Komárom-

Esztergom 

megye, 

Veszprém 

megye, Budapest 

Főváros budai 

oldal: I., II., III., 

XI., XII., XXII. 

kerületek, 

Somogy megye 

Szeibel 

Károlyné, 

Ági 

441-

1946 

Baranya megye, 

Győr-Moson-

Sopron megye, 

Tolna megye, 
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Zala megye, Vas 

megye 

Szabóné 

Kovács 

Andrea 

441-

1897 

Hajdú-Bihar 

megye, Jász-

Nagykun-

Szolnok megye,  

 

Építésfelügyeleti hatósági ügyintézők: 

 

Név Városi telefon 

Fekete Gábor 441-1887 

Vargáné Fekete 

Mónika 

441-1551 

Kovács Szabina 441-1992 

 

Építésügyi és az építésfelügyeleti bírság 

nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézők: 

 

Csákányné 

Vétek 

Katalin 

441-

1709 

Építésügyi 

Célelőirányzat 

adatrögzítés 

Aradi 

Istvánné, 

Ica 

441-

1709 

Építésügyi 

Célelőirányzat 

adatrögzítés 

 
Kapcsolattartás formája: írásban és szóban 

lehetséges 

 

Írásbeli kapcsolattartás papíralapú irat útján 

lehetséges, az elektronikus úton történő írásbeli 

kapcsolattartás az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

53/A.§ (1) bekezdése alapján nincs mód. 

Szóbeli kapcsolattartás (a fenti elérhetőségeken):  

- t

telefonon 

- e

e-mailen lehetséges. 

 

6. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak) 

Általános illeték: 

 

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 

29. § a alapján:az általános illeték: 

Az első fokú közigazgatási hatósági 

eljárásért – ha e törvény melléklete másként 

nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell 

fizetni (általános tételű eljárási illeték). 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni 

fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete 

másként nem rendelkezik, és a fellebbezési 
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eljárás tárgyának értéke pénzben 

megállapítható - a fellebbezéssel érintett, 

vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 

000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 

forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 

fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben 

nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 

5000 forint. 

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény 

másként nem rendelkezik - 3000 forint 

illetéket kell fizetni.  

 

Az építésügyi hatósági eljárás illetéke: 

 

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 

mellékletének XV.fejezete 2. pontja szerint 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető 

fellebbezés esetén 30 000 forint, 

12. az építésügyi hatósági intézkedés 

kezdeményezése 15 000 forint, 

 

A másodfokú építésügyi szakhatósági 

eljárás illetéke: 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 

XV. melléklet m) pont szerint 5.000,- Ft. 

 

 

7. Ügyintézést segítő tájékoztatás: 
A részletes tájékoztatást az első-, illetve a 

másodfokon eljáró szerv biztosítja. 

A minisztériumi eljárás az első- és 

másodfokú hatóság eljárásával, döntéseivel 

kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre terjed 

ki.  

 

8. Ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 33. § (6) bekezdése 

alapján a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén 

az ügyintézési határidő az ügy összes iratának 

a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatósághoz, illetve a felügyeleti szervhez 

érkezésekor kezdődik. 

Az ügyintézés határideje 30 nap, amely annak 

letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, 

legfeljebb harminc nappal 
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meghosszabbítható. 

 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás 

tisztázásához szükséges adatok közlésére 

irányuló felhívástól az annak teljesítéséig 

terjedő idő, 

- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

- a hatóság működését legalább egy teljes 

napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 

- a hatósági megkeresés vagy a döntés 

postára adásának napjától annak 

kézbesítéséig terjedő időtartam.  

- a hatásköri vagy illetékességi vita 

egyeztetésének, valamint az eljáró 

hatóság kijelölésének időtartama, 

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá 

a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak 

a nyilvántartásból történő 

beszerzéséhez szükséges idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott 

eljárás időtartama, 

- a kérelem, a döntés és egyéb irat 

fordításához szükséges idő, 

- az ügygondnok kirendelésére irányuló 

eljárás időtartama, 

- a szakértői vélemény elkészítésének 

időtartama, 

- a hatósági megkeresés vagy a döntés 

postára adásának napjától annak 

kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a 

kézbesítési meghatalmazott és a 

kézbesítési ügygondnok útján történő 

közlés időtartama. 

 

9. Ügyféli jogok és kötelezettségek: 
Az eljárás során az ügyfélnek joga van 

nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt 

megtagadni. Ha az ügyfél nem tesz 

nyilatkozatot, a hatóság a rendelkezésére álló 

iratok alapján dönt. 
 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az 

ügyintézővel előzetese egyeztetett időpontban.  

Az eljárás megindításáról szabályszerűen 

értesített ügyfél ügyféli jogait akkor 

gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú 
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eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet 

nyújtott be. 

 Az ügyfél kérheti az irat betekintési jog 

korlátozását üzleti és más méltányolható 

magánérdek védelmében. 
 

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes 

adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha 

igazolja, hogy az adat megismerése joga 

érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy 

hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 

teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat 

megismerésének törvényi feltételei fennállnak. 

Az irat betekintési jog - a személyes és védett 

adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az 

ilyen módon kivonatolt iratról való másolat 

készítéséért - kormányrendeletben meghatározott 

költségtérítés ellenében gyakorolható. 

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, 

kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A 

másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre 

hitelesíti. A másolat illetéke 100 Ft,-/oldal, a 

hitelesítés illetéke oldalanként 100 forint, iraton 

levő aláírásokként 500 forint. 

 

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe az 

eljárás jogerős befejezéséig, 

 

 


