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1. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 
 

Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 
 
 

Illetékbélyeg helye: 
 Iktatószám: .................. 
 
 Adatok: 
 
 1. Az építtetı neve: ................................................................................................................ 
     címe: ................................................................................................................................... 
 
 2. A kérelemmel érintett ingatlan címe: ................................................................................. 
  ................................................................................................................................................ 
     helyrajzi száma: .................................................................................................................. 
 
 3. A kérelmezett engedély fajtája: 
     elvi építési engedély 
     építési engedély 
     bontási engedély 
     használatbavételi engedély 
     fennmaradási engedély 
     rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 
 
 4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
 
 5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek 
     (határozatok) megnevezése, száma, kelte: 
  ..................................................................................... ..................... ............................. 
  ..................................................................................... ..................... ............................. 
  ..................................................................................... ..................... ............................. 
  ..................................................................................... ..................... ............................. 
 
 6. A közremőködı tervezı(k) 
 
     neve címe jogosultsága 
 
  ............................................ ...................................................... ............................................ 
  ............................................ ...................................................... ............................................ 
  ............................................ ...................................................... ............................................ 
  ............................................ ...................................................... ............................................ 
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 7. Az építési munka (ha már ismert) felelıs mőszaki vezetıjének 
 
      neve címe képesítése 
 
  ............................................ ...................................................... ............................................ 
   
 8. Mellékletek 
     az ingatlannal való rendelkezési jogosultság igazolása ….. pld 
     építészeti-mőszaki tervdokumentáció ….. pld 
     közmőnyilatkozatok (1-1 példányban) ….. pld 
     tervezıi nyilatkozat 1 pld 
     felelıs mőszaki vezetı nyilatkozata 1 pld 
     szakértıi nyilatkozat, vélemény 1 pld 
     környezetvédelmi engedély 1 pld 
     tervtanácsi állásfoglalás 1 pld 
     egyéb okirat ….. pld 
  
 Kérelem: 
  
Alulírott(ak) ........................................... engedélyt kérünk a 2. pontban megjelölt ingatlanon 
építmény elhelyezésére, építésére, átalakítására, bıvítésére, felújítására, helyreállítására, 
korszerősítésére, elmozdítására, lebontására, fennmaradására, továbbépítésére, 
rendeltetésének megváltoztatására, ........................................ építési tevékenység végzésére.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
  
 Kelt ....................................................., ..................... év ................................... hó ............ nap 
  
 
 ................................................... 
                      aláírás 
 
3. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 
 
Az e rendelet hatálya alá tartozó távközlési építmények építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásának igazgatási szolgáltatási díjai 
A díjazás alapja (díjalap) a távközlı berendezés belföldi értéke. A díj megállapítása - a 
forgalmazó, illetıleg a használó (rendszeresítı) nyilatkozata alapján - az eljárás 
megindításakor történik. 
a) Elvi építési engedély: 
A tervezett kivitelezési költség 0,5%-a, min. 1000 Ft, de max. 20 000 Ft. 
b) Építési engedély: 
A tervezett kivitelezési költség 1,0%-a, min. 1000 Ft, de max. 500 000 Ft. 
c) Használatbavételi engedély: 
A tényleges kivitelezési költség 1,5%-a, min. 1000 Ft, de max. 100 000 Ft. 
d) Fennmaradási engedély: 
A tényleges kivitelezési költség 5,0%-a, de min. 5000 Ft. 
e) Átalakítási engedély: 5000 Ft. 
f) Megszüntetési (bontási) engedély: 5000 Ft. 
g) Építési engedély meghosszabbítása: 5000 Ft. 
A másodfokú eljárás díja az elsı fokú eljárás díjának (%-os díjak esetében a minimális díjnak) 
a kétszerese. 
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4. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 
 
Antennatartó szerkezet: 
 1. Az építés helyének közigazgatási címe: a) irányítószám  
     b) helység  
     c) utca, házszám, helyrajzi szám  
 2. Alátámasztás középpontjának koordinátái: a) EOVx  
     b) EOVy  
 3. Telephelyének Balti-tenger szintjéhez mért magassága (m)  
 4. Talppontjának magassága a földtıl (m)  
 5. Magassága (villámcsúcs nélkül) (m)  
 6. Típusa vagy szerkezete  
 7. Tulajdonosa  
 8. Tulajdonosának közigazgatási címe: a) irányítószám  
     b) helység  
     c) utca, házszám  
Az építési engedély köteles antenna adatai: 
 1. Gyártója:  
 2. Típus jelzése:  
 3. Típusa:  
 4. Üzemi frekvenciasávja:  
 5. Nyeresége (dB):  
 6. Legnagyobb lineáris mérete (m):  
 7. Felülete (m2):  
 
5. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 
 
A természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez az alábbi dokumentumok 
szükségesek: 
1. Az antennát befogadó ingatlan és a szomszédos ingatlanok helyszínrajza 1:1000 léptékben. 
2. Az antenna szerkezeti vázrajza oldalnézetben. 
3. Az antennát övezı táj 4 km-es sugarú körön belüli vázrajza 1:5000 léptékő vázrajz, 
amelyen ábrázolni kell mindazon építményt és természeti képzıdményt (jellemzı magassági 
adatokkal), amelyek befolyásolják az antenna láthatóságát. 
4. Az antenna esetleges álcázási módját. 
5. Az antenna és a vele távközlési kapcsolatban lévı szomszédos antennák elhelyezkedésének 
vázrajza értelemszerő léptékben. 
 
 


