
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY melléklete 

XV.692 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke 

I. Az építésügyi hatóságnál indított 

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az 
illeték 

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése 
esetén 20 000 forint, 

b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 
10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén 

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint, 

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 
forint, 

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden 
megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor 
folyóméterenként 1000 forint, 

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén 
az építési tevékenységgel érintett 

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy 

db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint, 

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint, 

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes 
létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden 
megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor 
folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint, 

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési 
engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint, 

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az 
illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű, 

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül 

a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint, 

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal 
megegyező mértékű, 

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül 

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint, 

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal 
megegyező mértékű, 



5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő 
építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint, 

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban 
meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint, 

7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-
ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint, 

8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) 
esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték 
másfélszerese, 

9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított 
illetékkel megegyező mértékű, 

10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint, 

11.693 

12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint, 

13. az 1–12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint. 

II.694 

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés 
illetéke 30 000 forint. 

IV.695 Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett 
építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és 
használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő 
szakhatóságok eljárása, 

b)696 az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új 
lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, 
valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása. 

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás 
lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint 
összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő 
eljárásonként kell megfizetni. 

VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, 
csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb 
lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint. 


